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ค ำน ำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยกองบริหำรกำรสำธำรณสุข มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำร

ทรัพยำกรด้ำนงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ให้หน่วยงำนส่วนภูมิภำคในสังกัด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หน่วยงำนต้องใช้บัญชี

ครุภัณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำในกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ 

ซึ่งบัญชีครุภัณฑ์เดิม ได้จัดท ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้รำคำครุภัณฑ์บำงรำยกำรไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น

คณะท ำงำนพิจำรณำรำยละเอียด งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ในค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและแผนเงิน

บ ำรุงของหน่วยบริกำร จึงได้พิจำรณำปรับปรุงบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์ของกองบริหำรกำรสำธำรณสุขให้มีควำม

เป็นปัจจุบัน มีควำมเหมำะสมทั้งด้ำนรำยละเอียดของรำยกำร และรำคำ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้แทน 

service plan 19 สำขำ และนอกสำขำ service plan ร่วมทบทวนบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน 

และมีรำยกำรครอบคลุมมำกที่สุด รวมทั้งได้น ำรำยกำรครุภัณฑ์บำงรำยกำร จำกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 

ส ำนักงบประมำณบรรจุในบัญชีครุภัณฑ์ของกองบริหำรกำรสำธำรณสุขเพ่ิมเติม เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

และจัดท ำเป็นเล่ม “บัญชีรำยกำรครุภัณฑ ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข” ขึ้น 

กองบริหำรกำรสำธำรณสุข ในฐำนะผู้จัดท ำ ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร และคณะท ำงำนพิจำรณำ

รำยละเอียด งบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ในค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและแผนเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำร 

ทีเ่ล็งเห็นควำมส ำคัญและเปิดโอกำสให้มีกำรปรับปรุงบัญชีดังกล่ำวขึ้น ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ 

และขอขอบคุณผู้แทนจำก Service Plan ทั้ง 19 สำขำ และนอกสำขำ service plan ที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี

ยิ่งในกำรให้ข้อมูลและร่วมทบทวนบัญชี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ “บัญชีรำยกำร

ครุภัณฑ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในกำร

จัดท ำงบประมำณ ทั้งนี้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้จำกเว็บไซต์ของกองบริหำรกำรสำธำรณสุข 

www.phdb.moph.go.th ในหัวข้อข่ำวประชำสัมพันธ์ 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ก.ย. 2561

ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

1 MIC-01 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก ENT             1,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0001 Rx กบรส.

2 MIC-02 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบ
โฟกัสด้วยไฟฟ้า

ENT             2,350,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0002 Rx กบรส.

3 MIC-03 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบ
โฟกัสด้วยไฟฟ้ากล้องผู้ช่วยและล็อคหัวกล้อง
ด้วยไฟฟ้า

ENT             4,800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0003 Rx กบรส.

4 MIC-04 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบ
โฟกัสด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย

ENT             3,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0004 Rx กบรส.

5 MIC-05 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบ Slit-lamp biomicroscope จักษุ                520,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-021-0005 Dx กบรส.

6 MIC-06 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบพร้อม
ระบบเก็บภาพดิจิตอล

Slit-lamp biomicroscope with digital 
imaging system

จักษุ                850,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-021-0006 Dx กบรส.

7 MIC-07 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา Ophthalmic surgical microscope for 
retinal surgery

จักษุ             5,150,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0007 Rx มี retina specialist กบรส.

8 MIC-08 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา 
พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า

Ophthalmic surgical microscope for 
retinal surgery with inverter tube

จักษุ             5,880,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0008 Rx มี retina specialist กบรส.

9 MIC-09 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตา Ophthalmic surgical microscope จักษุ             2,140,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0009 Rx กบรส.

10 MIC-10 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตาคมชัดสูงพร้อม
ระบบบันทึกวีดิทัศน์

Ophthalmic surgical microscope with 
enhance red reflex and High Definition 
video recording system

จักษุ             3,090,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0010 Rx กบรส.

11 MIC-11 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตาชนิดเคล่ือนท่ี Mobile Ophthalmic surgical microscope จักษุ             1,200,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0011 Rx กบรส.

12 MIC-12 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตาพร้อมระบบ
บันทึกวีดิทัศน์

Ophthalmic surgical microscope with 
video camera
with video recording system

จักษุ             2,700,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0012 Rx กบรส.

13 MIC-13 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดฟันระบบปรับและล็อค
หัวกล้องด้วยไฟฟ้า พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ

Dental operating microscope with 
motorized focus controller and video 
system

ทันตกรรม 3,500,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0013 Rx มีการเรียนการสอนทันตแพทย์
เฉพาะทางด้านศัลศาสตร์ช่อง
ปาก

กบรส.

14 MIC-14 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานทันตกรรม Dental operating microscope ทันตกรรม 1,150,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0014 Rx กบรส.

15 MIC-15 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานทันตกรรม พร้อม
ชุดถ่ายทอดภาพ

Dental operating microscope with video  
system

ทันตกรรม 2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0015 Rx กบรส.
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16 MIC-16 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์
แบบพ้ืนฐานคมชัดสูง

Basic operating microscope จุลศัลยศาสตร์             4,640,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0016 Rx กบรส.

17 MIC-17 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์
แบบพ้ืนฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี

จุลศัลยศาสตร์             6,600,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0017 Rx กบรส.

18 MIC-18 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์
แบบข้ันสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและ
ระบบบันทึกภาพ

Advanced operating microscope จุลศัลยศาสตร์            10,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0018 Rx กบรส.

19 MIC-19 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์
แบบข้ันสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและ
ระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดสี

Advanced with fluorescene operating 
microscope

จุลศัลยศาสตร์            12,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-021-0019 Rx กบรส.

20 SC-01 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา เคร่ืองส่องกล้องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติค 
(Laryngoscope)

Laryngoscope ผู้ป่วยนอก                 25,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0001 Dx กบรส.

21 SC-02 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา  กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด

 Gastrovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,280,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0002 Dx กบรส.

22 SC-03 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา  กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ

 Gastrovideoscope with  control system  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            2,060,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0003 Dx กบรส.

23 SC-04 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง

 High Definition Gastrovideoscope   กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0004 Dx กบรส.

24 SC-05 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ

 High Definition Gastrovideoscope with 
control system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            3,700,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0005 Dx กบรส.

25 SC-06 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นแบบพ้ืนฐาน

Standard Gastrovideoscop  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

               500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0006 Dx กบรส.

26 SC-07 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก
ส่วนต้นแบบพ้ืนฐาน พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ
ภาพ

Standard Gastrovideoscop with control  
system

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,000,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0007 Dx กบรส.

27 SC-08 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน
ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด

 Duodenovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,070,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0008 Dx กบรส.

28 SC-09 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน
ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม
สัญญาณภาพ

 Duodenovideoscope with control 
system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            2,400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0009 Dx กบรส.
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29 SC-10 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน
ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง

 High Definition Duodenovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,450,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0010 Dx กบรส.

30 SC-11 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อน
ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม
สัญญาณภาพ

 High Definition Duodenovideoscope 
with control system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            3,800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0011 Dx กบรส.

31 SC-12 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจทางเดินน้ าดีชนิดวิดิทัศน์พร้อม
ชุดควบคุมสัญญานภาพ

 Choledochovideoscope with control 
system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            3,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0012 Dx กบรส.

32 SC-13 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
น้ าดีและตับอ่อนด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง พร้อม
ชุดควบคุมสัญญานภาพ (EUS)

 Ultrasound Gastrovideoscopes with 
control system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

           12,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0013 Dx กบรส.

33 SC-14 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัด  Colonovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,340,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0014 Dx กบรส.

34 SC-15 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบ
คมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

 Colonovideoscope with control system  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            2,060,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0015 Dx กบรส.

35 SC-16 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบ
คมชัดสูง

 High Definition  Colonovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0016 Dx กบรส.

36 SC-17 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบ
คมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

 High Definition Colonovideoscope with 
control system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            3,800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0017 Dx กบรส.

37 SC-18 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่แบบพ้ืนฐาน  Standard Colonovideoscope  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

               600,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0018 Dx กบรส.

38 SC-19 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่แบบพ้ืนฐานพร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ

 Standard Colonovideoscope with 
control system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,000,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0019 Dx กบรส.

39 SC-20 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจเน้ือเย่ือปากมดลูก สูติ-นรีเวชกรรม                730,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0020 Dx กบรส.

40 SC-21 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอด
สัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค

สูติ-นรีเวชกรรม 2,000,000             M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0021 Dx กบรส.

41 SC-22 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิด  
fiberoptic

Rigid fiberoptic  Bronchoscopy อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ

            1,250,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0022 Dx กบรส.
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42 SC-23 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อม
ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์

Video fiberoptic  Bronchoscopy with 
video processor

อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ

            3,000,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0023 Dx กบรส.

43 SC-24 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคล่ืน
เสียงความถ่ีสูง (EBUS)

อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ

7,000,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0024 Dx กบรส.

44 SC-25 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อไต Semi-Rigid Ureterorenoscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               400,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0025 Dx กบรส.

45 SC-26 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ Flexible Ureterorenoscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               660,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0026 Dx กบรส.

46 SC-27 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอชนิดวีดิ
ทัศน์

Flexible Ureterorenovideoscop ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            1,240,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0027 Dx กบรส.

47 SC-28 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อไตและไตชนิดโค้งงอได้  
พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง

Flexible Ureterorenoscope with HD 
Camera system

ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            2,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0028 Dx กบรส.

48 SC-29 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา ชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะ

Cysto-Urethroscope  ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               280,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0029 Dx กบรส.

49 SC-30 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ

Flexible Cystoscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               600,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0030 Dx กบรส.

50 SC-31 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดิทัศน์

Flexible Cysto-Videoscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            1,200,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0031 Dx กบรส.

51 SC-32 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุด
ถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง

Flexible Cysto -Urethroscope with HD 
Camera system

ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            2,500,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0032 Dx กบรส.

52 SC-33 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจและรักษาในไต Percutaneous Nephroscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               380,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 6515-022-0033 DxRx กบรส.

53 SC-34 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดต่อมลูกหมาก TURP ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               400,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 6515-022-0034 DxRx กบรส.
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54 SC-35 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดี
ทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ

High Definition Laparoscopic 2D with 
control system

ศัลยกรรม             2,500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0035 Dx รวม Len อย่างน้อย 2 ตัว (0 
องศา, 30 องศา), เคร่ือง 
Warm Gas, เคร่ืองจ่าย Gas 
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 liter

กบรส.

55 SC-36 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและ
ล าไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศน์ ชนิดภาพ 3 มิติ

Rigid Laparoscopic 3D with control 
system

ศัลยกรรม             5,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0036 Dx รวม Len อย่างน้อย 2 ตัว, 
เคร่ือง Warm Gas, เคร่ืองจ่าย
 Gas ขนาดไม่น้อยกว่า 40 liter

กบรส.

56 SC-37 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและ
ล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ภาพ 3 มิติ ชนิดกล้อง
ปรับได้

Flexible Laparoscopic 3D with control 
system

ศัลยกรรม             6,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0037 Dx รวม Flexible Len อย่างน้อย
 1 ตัว, เคร่ือง Warm Gas, 
เคร่ืองจ่าย Gas ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 liter

กบรส.

57 SC-38 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่น
เล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ
ขนาดเล็กท่ีติดอยู่  เคล่ือนย้ายได้ง่าย น้ าหนักเบา

Videolaryngoscope : Portable วิสัญญีพยาบาล                100,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0038 Dx กบรส.

58 SC-39 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ 
รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ
(blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจ
ทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล 
จอภาพท่ีใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 น้ิว  
เคล่ือนย้ายได้ง่าย น้ าหนักเบา สามารถเก็บ
บันทึกภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน 
การสอนได้

Videolaryngoscope : Standard วิสัญญีแพทย์                550,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0039 Dx กบรส.

59 SC-40 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ 
รุ่นพิเศษประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ 
(Reusable blade) ไม่น้อยกว่า 2 อัน ท่ี
สามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่และเด็กโต การส่อง
ตรวจทางเดินหายใจมองจากจอภาพแสดงผล 
จอภาพท่ีใช้ร่วม มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 น้ิว  
เคล่ือนย้ายได้ง่าย น้ าหนักเบา สามารถเก็บ
บันทึกภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน 
การสอนได้

Videolaryngoscope : Special / Complete วิสัญญีแพทย์                750,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0040 Dx กบรส.

60 SC-41 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดไฟเบอร์ 
พร้อมอุปกรณ์แสดงผลท่ีจอภาพ เพ่ือช่วยใน
การตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ

 Flexible  fiberoptic  intubating 
bronchooscope

วิสัญญีพยาบาล 1,500,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0041 Dx กบรส.
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61 SC-42 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้ 
ชนิดวีดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลท่ีจอภาพ 
เพ่ือช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อ
หายใจ

 Flexible intubating videoscope วิสัญญีแพทย์ 1,000,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-022-0042 Dx กบรส.

62 AG-01 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 1,000 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 20,000 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

63 AG-02 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 24,000 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

64 AG-03 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 11,400 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

65 AG-04 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 15,000 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

66 AG-05 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 1,000 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 19,800 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

67 AG-06 การเกษตร เคร่ืองช่ัง แบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 2,000 กิโลกรัม ฝ่ายบริหาร                 22,000 M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6670-002-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

68 AG-07 การเกษตร เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาด 2.5 แรงม้า

ฝ่ายบริหาร                 13,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

69 AG-08 การเกษตร เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาด 3.5 แรงม้า

ฝ่ายบริหาร                 17,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

70 AG-09 การเกษตร เคร่ืองพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง 
ขนาด 3.5 แรงม้า

ฝ่ายบริหาร                 25,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

71 AG-10 การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย ULV ฝ่ายบริหาร 75,000                P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0004 Off กบรส.

72 AG-11 การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน ฝ่ายบริหาร                 59,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

73 AG-12 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค ฝ่ายบริหาร                 85,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-005-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

74 AG-13 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบน้ า
ได้ 1750 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                 45,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

75 AG-14 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบน้ า
ได้ 3800 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                 95,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

76 AG-15 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซินสูบ
น้ าได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า

ฝ่ายบริหาร                 13,400 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

77 AG-16 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซินสูบ
น้ าได้ 1000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า

ฝ่ายบริหาร                 22,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

78 AG-17 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งเคร่ืองยนต์เบนซินสูบ
น้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                   9,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

หนา้ 6 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

79 AG-18 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้
 1130 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                 16,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

80 AG-19 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้
 1500 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                 20,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

81 AG-20 การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้
 450 ลิตรต่อนาที

ฝ่ายบริหาร                 11,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4330-001-0009 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

82 AG-21 การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอยแบบติดรถ ฝ่ายบริหาร                900,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3740-003-0002 Off กบรส.

83 M-01 การแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก แบบคานสมดุลพร้อมท่ีวัด
ส่วนสูง

ผู้ป่วยนอก                   8,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6670-002-0007 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

84 M-02 การแพทย์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก แบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง ผู้ป่วยนอก                 20,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6670-002-0008 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

85 M-03 การแพทย์ ชุดท าหมัน TR สูติ-นรีเวชกรรม 100,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-045-0001 Rx กบรส.

86 M-04 การแพทย์ เคร่ืองSyringe Driver ปฐมภูมิ 25,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-045-0002 Sup กบรส.

87 M-05 การแพทย์ เคร่ืองดูดเสมหะ ปฐมภูมิ 11,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-045-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

88 M-06 การแพทย์ เคร่ืองหมุนเหว่ียงเพ่ือตรวจปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น (Hematocrit centrifuge) 
ส าหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชุมชน

ปฐมภูมิ 70,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-045-0004 Sup กบรส.

89 M-07 การแพทย์ ห้องอบไอน้ าเด่ียว ปฐมภูมิ 20,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-045-0005 Sup กบรส.

90 M-08 การแพทย์ เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน Patient warmer วิสัญญี
พยาบาลและ
วิสัญญีแพทย์

                95,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-045-0006 Rx กบรส.

91 M-09 การแพทย์ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิกายผู้ป่วย ใช้กรณี
ต้องการปรับให้อุณหภูมิกายผู้ป่วยสูงข้ึน หรือ
ต่ าลง

Temperature Control System แพทย์หรือ
วิสัญญีแพทย์

            1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-045-0007 Rx กบรส.

92 M-10 การแพทย์ ชุดแขวนอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ pendant  IICU 300,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-045-0008 Sup กบรส.

93 EDU-01 การศึกษา จักรท าลวดลาย ซักฟอกและตัด
เย็บ

                  8,800 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0001 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

94 EDU-02 การศึกษา จักรธรรมดาชนิดมีมอเตอร์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

                  6,900 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0002 Edu กบรส.

95 EDU-03 การศึกษา จักรพันริมแบบธรรมดา ซักฟอกและตัด
เย็บ

                14,000 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0003 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

96 EDU-04 การศึกษา จักรพันริมแบบอุตสาหกรรม ซักฟอกและตัด
เย็บ

                28,000 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0004 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

97 EDU-05 การศึกษา จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า ซักฟอกและตัด
เย็บ

                16,000 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0005 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

98 EDU-06 การศึกษา จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง ซักฟอกและตัด
เย็บ

                18,000 F3 ครุภัณฑ์การศึกษา 3530-002-0006 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

99 EDU-07 การศึกษา หุ่นจ าลองกล้ามเน้ือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะ
ภายในแบบเต็มตัว

ส่วนกลาง                145,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0001 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

100 EDU-08 การศึกษา หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว ส่วนกลาง                 16,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0002 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

101 EDU-09 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อม
ทารกและอุปกรณ์ดันศีรษะเด็กแบบคร่ึงตัว

ส่วนกลาง                110,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0003 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

102 EDU-10 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อม
ทารกและอุปกรณ์ดันศีรษะเด็กแบบเต็มตัว

ส่วนกลาง                207,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0004 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

103 EDU-11 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาด
เต็มตัว แบบเด็ก

ส่วนกลาง                420,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0005 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

104 EDU-12 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาด
เต็มตัว แบบทารก

ส่วนกลาง                380,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0006 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

105 EDU-13 การศึกษา หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาด
เต็มตัว แบบผู้ใหญ่

ส่วนกลาง                460,000 S ครุภัณฑ์การศึกษา 7105-004-0007 Edu บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

106 DEF-01 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

                70,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0001 Rx กบรส.

107 DEF-02 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 
พร้อมตู้ต้ังพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณ
เตือน

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

                95,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0002 Rx กบรส.

108 DEF-03 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดง
ประสิทธิภาพการนวดหัวใจ

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

               250,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0003 Rx กบรส.

109 DEF-04 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม
ภาควัดออกซิเจนในเลือด

 ER IICU                330,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0004 Rx กบรส.

110 DEF-05 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี
พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

 ER IICU                480,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0005 Rx กบรส.

111 DEF-06 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในอากาศ
ยาน

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

               430,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0006 Rx กบรส.

112 DEF-07 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อม
ภาควัดออกซิเจนในเลือด

 ER IICU                330,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-023-0007 Rx กบรส.

113 IP-01 เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ า เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอก
ฉีด

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

                50,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-024-0001 Rx กบรส.
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ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

114 IP-02 เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ า เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า
ชนิด 1 สาย

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

                55,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-024-0002 Rx กบรส.

115 IP-03 เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ า เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
ชนิด 3 สาย

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

               100,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-024-0003 Rx กบรส.

116 EC-01 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ ชุดเคร่ืองจ้ีชนิดสองข้ัว Bipolar coagulator set ศัลยกรรม             1,200,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0001 Rx กบรส.

117 EC-02 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดิน
อาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอากอน

 Electrosurgical unit with Argon plasmo 
system 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0002 Rx กบรส.

118 EC-03 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดิน
อาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอากอน ชนิดควบคุม
ความลึก

 Electrosurgical unit with Argon plasmo 
system (automatic system) 

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0003 Rx กบรส.

119 EC-04 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือแรงดันลม 
(Dermatome)

Electrical Dermatome or Air Dermatome ศัลยกรรม
ตกแต่ง

380,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0004 Rx กบรส.

120 EC-05 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองมือตัดเน้ือตายโดยใช้แรงขับเคล่ือนของน้ า Hydrosurgery System ศัลยกรรม
ตกแต่ง

588,500 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0005 Rx กบรส.

121 EC-06 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองรีดขยายผิวหนัง Mesh graft ศัลยกรรม
ตกแต่ง

250,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0006 Rx กบรส.

122 EC-07 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า สูติ-นรีเวชกรรม                520,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0007 Rx กบรส.

123 EC-08 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองตัดปากมดลูก และเคร่ืองจ้ีเย็น สูติ-นรีเวชกรรม                830,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0008 Rx กบรส.

124 EC-09 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 120  วัตต์

Electrosurgical po120 watts ศัลยกรรม                120,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0009 Rx กบรส.

125 EC-10 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์

Electrosurgical power 200 watts ศัลยกรรม                370,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0010 Rx กบรส.

126 EC-11 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

Electrosurgical power 300 watts ศัลยกรรม                500,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0011 Rx กบรส.

127 EC-12 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้า 
ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ

Electrosurgical power auto matic 
adjustment

ศัลยกรรม                700,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0012 Rx กบรส.

128 EC-13 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีและตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน
พร้อมระบบเช่ือมปิดหลอดเลือด

ศัลยกรรม             1,500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0013 Rx กบรส.

129 EC-14 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีและตัดด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน
พร้อมระบบเช่ือมปิดหลอดเลือด พร้อมระบบ
ความคุมความลึกอัตโนมัติ

ศัลยกรรม             1,950,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0014 Rx กบรส.

130 EC-15 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด เลาะเน้ือเย่ือ และเช่ือมปิด
หลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า

ศัลยกรรม             1,650,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0015 Rx กบรส.
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131 EC-16 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือ เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด เลาะเน้ือเย่ือ และเช่ือมปิด
หลอดเลือดด้วยคล่ืนวิทยุความถ่ีสูง

ศัลยกรรม             1,600,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-025-0016 Rx กบรส.

132 CH-01 เคร่ืองฉายรังสี เคร่ืองจ าลองและวางแผนการรักษา 32,100,000           A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-026-0001 Rx กบรส.

133 R-01 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
ส าหรับทารกแรกเกิด

Infant ventilator สาขาทารก                700,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0001 Rx กบรส.

134 R-02 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถ่ีสูง

High frequency oscillatory ventilator สาขาทารก             1,400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0002 Rx กบรส.

135 R-03 เคร่ืองช่วยหายใจ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบชุด ปฐมภูมิ 11,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-003-0003 Sup กบรส.

136 R-04 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดเล็ก

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

               450,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0004 Rx เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน 
ปรับใหม่ตามขนาดลักษณะ
คุณสมบัติเคร่ือง

กบรส.

137 R-05 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน  ขนาดกลาง

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

               800,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0005 Rx เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน 
ปรับใหม่ตามขนาดลักษณะ
คุณสมบัติเคร่ือง

กบรส.

138 R-06 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน ขนาดใหญ่

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

            1,200,000 S, A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0006 Rx เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดัน 
ปรับใหม่ตามขนาดลักษณะ
คุณสมบัติเคร่ือง

กบรส.

139 R-07 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดันเคล่ือนย้ายได้

ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

               450,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0007 Rx กบรส.

140 R-08 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High Flow Oxygen Therapy ศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์

250,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0008 Rx จะมีประโยชน์มากส าหรับรพ.
ขนาดเล็ก ท่ีไม่มีเคร่ืองช่วย
หายใจ และสามารถช่วยลด
อัตราการใส่เร่ืองช่วยหายใจ
โดยไม่จ าเป็น

กบรส.

141 R-09 เคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับใช้ในรถพยาบาล งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

               160,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-003-0009 Rx กบรส.
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142 A-01 เคร่ืองดมยาสลบ เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ
เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม
สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัดพ้ืนฐาน
ท่ีจ าเป็น         

Anesthetic machine and ventilator with 
gas monitoring : Mandatory 

วิสัญญี
พยาบาลและ
วิสัญญีแพทย์

            1,200,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-001-0001 Rx เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ ระบบ

ความปลอดภัยตามมาตรฐาน พร้อม

เคร่ืองท าไอระเหย 1 เคร่ือง 

- เคร่ืองช่วยหายใจพ้ืนฐาน ชนิด 

built-in สามารถช่วยหายใจได้อย่าง

น้อย 2 mode:  VCV,PCV และ PEEP/

 CPAP แสดงปริมาตรของการช่วย

หายใจและ ความดันในวงจรตลอดเวลา

 มีสัญญาณเตือนกรณีวงจรร่ัว หรือหลุด 

  

- เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์

และยาดมสลบ วัดความเข้มข้นและ

แยกชนิด ของยาดมสลบได้อัตโนมัติ 

สามารถแสดงผลในรูปตัวเลขและกราฟ

ต่อเน่ือง และมีสัญญาณเตือนเม่ือ

ระดับสูงหรือต่ ากว่าท่ีก าหนด

- แบตเตอรีสามารถใช้งานต่อเน่ืองไม่

น้อยกว่า 30 นาที

กบรส.

143 A-02 เคร่ืองดมยาสลบ เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ
เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม
สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไป   
                                   

Anesthetic machine and ventilator with 
gas monitoring : Standard 

วิสัญญี
พยาบาลและ
วิสัญญีแพทย์

            1,700,000  S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-001-0002 Rx เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ สามารถให้

ก๊าซท่ีมีอัตราไหลต่ าน้อยกว่า 1 ลิตร ต่อ

นาที แสดงผลความเข้มข้นของออกซิเจนท่ี

ได้รับ พร้อมเคร่ืองท าไอระเหย อย่างน้อย 1

 เคร่ือง

-เคร่ืองช่วยหายใจ สามารถช่วยหายใจได้

ไม่น้อยกว่า VCV,PCV, SIMV,PS mode 

และ PEEP/CPAP แสดงปริมาตรของการ

ช่วยหายใจและความดันในวงจรตลอดเวลา

 พร้อมจอภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาตรและความดันของการช่วยหายใจ 

- เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และ

ยาดมสลบ วัดความเข้มข้นและแยกชนิด 

ของยาดมสลบได้อัตโนมัติ สามารถแสดงผล

ในรูปตัวเลขและกราฟต่อเน่ือง และมี

สัญญาณเตือนเม่ือระดับสูงหรือต่ ากว่าท่ี

ก าหนด ลักษณะท่ัวไปอ่ืน เทียบเท่าหรือ

ดีกว่าเคร่ืองดมยาสลบฯพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น

กบรส.
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144 A-03 เคร่ืองดมยาสลบ เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และ
เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม
สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัดใหญ่ 
ซับซ้อน

Anesthetic machine and ventilator with 
gas monitoring : Advanced 

วิสัญญี
พยาบาลและ
วิสัญญีแพทย์

            2,200,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-001-0003 Rx เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ สามารถให้

ก๊าซท่ีมีอัตราไหลต่ าน้อยกว่า 1 ลิตรต่อ 

นาทีพร้อมเคร่ืองท าไอระเหยอย่างน้อย 2 

เคร่ือง แสดงผลความเข้มข้นของ 

ออกซิเจนท่ีได้รับ  มีระบบ feedback 

control การให้ยาดมสลบ แสดงระดับ

น้ ายาดมสลบท่ีใช  ้               

- เคร่ืองช่วยหายใจ สามารถช่วยหายใจได้

ไม่น้อยกว่า  VCV,PCV, SIMV,PS mode 

และ PEEP/CPAP พร้อมจอภาพแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดัน

 ของการช่วยหายใจ และสามารถใช้ในการ

ช่วยหายใจเด็กเล็กได้       

- เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และ

ยาดมสลบ วัดความเข้มข้นและ แยกชนิด

ของยาดมสลบได้อัตโนมัติ สามารถแสดงผล

ในรูปตัวเลขและกราฟต่อเน่ือง และมี

สัญญาณเตือนเม่ือระดับสูงหรือต่ ากว่าท่ี

ก าหนด 

- ลักษณะท่ัวไปอ่ืน เทียบเท่าหรือดีกว่า

เคร่ืองดมยาสลบฯท่ัวไป

กบรส.

145 A-04 เคร่ืองดมยาสลบ เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม
สลบในลมหายใจออก       

Anesthetic gas monitoring วิสัญญีพยาบาล                350,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-001-0004 Rx วัดความเข้มข้นและแยกชนิด
ของยาดมสลบได้อัตโนมัติ 
สามารถแสดงผลในรูปตัวเลข
และกราฟต่อเน่ือง และมี
สัญญาณเตือนเม่ือระดับสูง
หรือต่ ากว่าท่ีก าหนด

กบรส.

146 HC-01 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดช่ัวคราว แบบ
กระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเน่ืองกัน

Dual temporary pacemaker อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

200,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0001 Rx กบรส.

147 HC-02 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดช่ัวคราว แบบ
กระตุ้นหัวใจห้องเดียว

temporary pacemaker อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

               130,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0002 Rx กบรส.

148 HC-03 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองก าจัดล่ิมเลือดภายในหลอดเลือดแดง 
ชนิดใช้แรงดันสูง

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,300,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0003 Rx ANGOJET กบรส.

149 HC-04 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองควบคุมความร้อนเย็นของเลือดใช้กับ
เคร่ืองหัวใจและปอดเทียมระบบอัตโนมัติ

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,100,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0004 Rx กบรส.

150 HC-05 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจสมรรภาพการท างานของหัวใจขณะ
ออกก าลังกายพร้อมลู่ว่ิง

EST อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0005 Dx กบรส.
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151 HC-06 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้าง
ภาพ 3 มิติ

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

12,500,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0006 Dx RHYTHMIA MAPPING 
SYSTEM

กบรส.

152 HC-07 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิด 
4 มิติ

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

            6,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0007 Dx กบรส.

153 HC-08 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิด
ผ่านหลอดอาหาร

Echocardiogram with TEE อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

            4,200,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0008 Dx กบรส.

154 HC-09 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิด
ความคมชัดสูง แบบเคล่ือนท่ี

Portable echocardiography อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

2,000,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0009 Dx กบรส.

155 HC-10 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิด
ความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

3,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0010 Dx กบรส.

156 HC-11 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองวัดอัตราการไหลและความเร็วของเลือดใน
เส้นเลือด

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

4,200,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-027-0011 Dx กบรส.

157 HC-12 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองสวนหัวใจระนาบเด่ียว อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

           21,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0012 Rx กบรส.

158 HC-13 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองสวนหัวใจสองระนาบ อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

           38,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0013 Rx กบรส.

159 HC-14 เคร่ืองตรวจรักษาหัวใจ เคร่ืองหัวใจและปอดเทียม Heart lung machine อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

4,250,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-027-0014 Rx กบรส.

160 BE-01 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา
สมอง

 เคร่ืองรักษาโดยการท าให้ชักด้วยไฟฟ้า  Electroconvulsive Therapy: ECT  จิตเวช 870,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-028-0001 Rx ระดับ s ท่ีมีหอผู้ป่วยจิตเวช กบรส.

161 BE-02 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา
สมอง

 เคร่ืองรักษาโดยการท าให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบติดตาม

 Electroconvulsive Therapy: ECT with 
monitor  

 จิตเวช 1,235,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-028-0002 Rx ระดับ s ท่ีมีหอผู้ป่วยจิตเวช กบรส.

162 BE-03 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา
สมอง

เคร่ืองรักษาด้วยความเย็น พร้อมเคร่ืองติดตาม
การท างานของคล่ืนสมอง

Hypo-hyperthermia system unit (cooling 
system with EEG monitoring)

neuromed 
ทารก

2,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-028-0003 Rx กบรส.

163 BE-04 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา
สมอง

เคร่ืองวัดและติดตามความดันในกะโหลกศีรษะ Intracranial pressure monitor ศัลยกรรม
ประสาท

            1,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-028-0004 Sup กบรส.
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164 BE-05 เคร่ืองตรวจวินิจฉัยและรักษา
สมอง

เคร่ืองตรวจวัดคล่ืนไฟฟ้าสมอง (EEG) อายุรกรรม
ประสาท

            1,200,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-028-0005 Dx กบรส.

165 PD-01 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

Spirometer อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ

               250,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-029-0001 Dx กบรส.

166 PD-02 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ระดับสูง

Spirometer อายุรกรรม
ทางเดินหายใจ

            2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-029-0002 Dx กบรส.

167 MO-01 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
(Pulse Oximeter) ชนิดพกพา ส าหรับบริการ
ปฐมภูมิ

ผู้ป่วยนอก 20,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0001 Dx กบรส.

168 MO-02 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจวัดแรงดันหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 แบบวัดได้หลายระดับ

Peripheral  segmental pressure 
measurement

ศัลยกรรม
หลอดเลือด

2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0002 Dx กบรส.

169 MO-03 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย

Ankle- Bracheal Index, ABI ศัลยกรรม
หลอดเลือด

800,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0003 Dx กบรส.

170 MO-04 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองฟังเสียงหลอดเลือดด้วยคล่ืนความถ่ีสูง 
ชนิดพกพา

Handheld ultrasound doppler ศัลยกรรม
หลอดเลือด

100,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0004 Dx กบรส.

171 MO-05 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองวัดระดับออกซิเจนในเน้ือเย่ือผ่านทาง
ผิวหนัง

Transcutaneous tissue oxygen 
measurement

ศัลยกรรม
หลอดเลือด

1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0005 Dx กบรส.

172 MO-06 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการ
หดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 
เตียง

สูติ-นรีเวชกรรม 1,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0006 Dx กบรส.

173 MO-07 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

            1,000,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-030-0007 Rx กบรส.

174 MO-08 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ
ต่อเน่ือง ชนิด Non-Invasive

 ER IICU             1,400,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-030-0008 Rx กบรส.

175 MO-09 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษ
ความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4

Electrocardiography อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

120,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0009 Dx 12L ECG Recorder กบรส.

176 MO-10 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบ
เครือข่าย

Electrocardiography with DiCOM อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

150,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0010 Dx กบรส.

177 MO-11 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจติดตามการท างานของหัวใจชนิด
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงพร้อมระบบ
ประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 ลูก

Holter Monitoring อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,500,000             S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0011 Dx Station+Holter 4 Unit กบรส.

178 MO-12 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจและจ้ีรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Electrophysiology study and RS generator อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

7,000,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 6515-030-0012 DxRx กบรส.
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179 MO-13 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย

 ABI อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,500,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0013 Dx กบรส.

180 MO-14 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ี
สูงในเด็ก

Pediatric Echocardiogram สาขาทารก             3,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0014 Dx กบรส.

181 MO-15 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจไร้สาย แบบ
รวมศูนย์ 8 ยูนิต

Telemonitor อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

2,600,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0015 Dx Central+12 lead ECG 
Telemetry 8 unit และ
ระบบรองรับ SpO2

กบรส.

182 MO-16 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  
4 เตียง

Central+4 parameter Monitor 
ECG,BP,SpO2 IBP,PCO2 4 Beds

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,000,000            F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0016 Dx กบรส.

183 MO-17 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  
8 เตียง

Central+4 parameter Monitor 
ECG,BP,SpO2 IBP,PCO2 8 Beds

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

            1,600,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0017 Dx กบรส.

184 MO-18 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  
4 เตียง

Central+6 parameter Monitor 
ECG,BP,SpO2 IBP,PCO2 4 Beds

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

2,000,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0018 Dx กบรส.

185 MO-19 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  
8 เตียง

Central+6 parameter Monitor 
ECG,BP,SpO2 IBP,PCO2 Temp 8 Beds

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

            3,600,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0019 Dx กบรส.

186 MO-20 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เช่ือมต่อระบบ 
Central monitor

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

               200,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0020 Dx Monitor ECG,BP,SpO2 
รองรับ ภาควัดเพ่ิมและ 
เช่ือมต่อระบบ central 
monitor ได้

กบรส.

187 MO-21 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

150,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0021 Dx Monitor ECG,BP,SpO2 กบรส.

188 MO-22 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง
และระดับออกซิเจนในเลือดแดง

Invasive BP และ CO2 อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

               300,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0022 Dx 6 parameter Monitor 
ECG,BP,SpO2 IBP,CO2
รองรับ ภาควัดเพ่ิมและ 
เช่ือมต่อระบบ central 
monitor ได้

กบรส.

189 MO-23 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุก
หัวใจในรถพยาบาลเพ่ือเช่ือมต่อระบบ
ศูนย์กลางการรักษาทางไกล

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

645,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0023 Dx Defib+AED+ECG +Monitor
 BP +SpO2+Tele ในพ้ืนท่ีท่ี
มีระบบเช่ือมต่อระบบ
ศูนย์กลางการรักษษทางไกล

กบรส.
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190 MO-24 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจและปอด Intra aortic balloon pump อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

2,000,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0024 Dx กบรส.

191 MO-25 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

                35,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-030-0025 Dx SpO2 Spot check กบรส.

192 MO-26 เคร่ืองติดตามการท างานของ
หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเคร่ือง
ติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจใน
รถพยาบาลเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบ
ศูนย์กลางการรักษาทางไกล

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

1,200,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-030-0026 Rx Central Monitor + 
Defib+AED+ECG +Monitor 
BP +SpO2+Tele

กบรส.

193 MO-27 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อม
เคร่ืองกระตุกหัวใจ

เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุก
หัวใจในรถพยาบาลเพ่ือเช่ือมต่อระบบ
ศูนย์กลางการรักษาทางไกล

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

               645,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-030-0027 Rx กบรส.

194 MO-28 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพร้อม
เคร่ืองกระตุกหัวใจ

เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเคร่ือง
ติดตามสัญญานชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจใน
รถพยาบาลเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบ
ศูนย์กลางการรักษาทางไกล

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

            1,200,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-030-0028 Rx กบรส.

195 CR-01 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

เคร่ืองพิมพ์ภาพเอกซเรย์ลงบนแผ่นฟิล์มไม่
รองรับเมมโมแกรม

645,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-031-0001 Sup กบรส.

196 CR-02 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

เคร่ืองพิมพ์ภาพเอกซเรย์ลงบนแผ่นฟิล์มรองรับ
เมมโมแกรม

1,070,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-031-0002 Sup กบรส.

197 CR-03 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

เคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลมีสาย

4,280,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-031-0003 Dx กบรส.

198 CR-04 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

เคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย

3,200,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-031-0004 Dx กบรส.

199 CR-05 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์ดิจิตอล

เคร่ืองสแกนแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ 860,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-031-0005 Sup กบรส.

200 HD-01 เคร่ืองฟอกไต เคร่ืองฟอกไตแบบมาตรฐาน ไตเทียม                500,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-032-0001 Rx กบรส.

201 HD-02 เคร่ืองฟอกไต เคร่ืองฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ ไตเทียม                600,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-032-0002 Rx กบรส.

202 HD-03 เคร่ืองฟอกไต เคร่ืองฟอกไตแบบพิเศษ ไตเทียม                860,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-032-0003 Rx กบรส.

203 HD-04 เคร่ืองฟอกไต เคร่ืองฟอกไตแบบต่อเน่ือง ไตเทียม             1,450,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-032-0004 Rx กบรส.

204 HD-05 เคร่ืองฟอกไต เคร่ืองบ าบัดทดแทนการท างานของไตอย่าง
ต่อเน่ือง

ไตเทียม             1,550,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-032-0005 Rx กบรส.

205 PT-01 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า (Electrical 
stimulation)

กายภาพบ าบัด                215,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0001 Rx กบรส.
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206 PT-02 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตรา
ซาวด์

กายภาพบ าบัด                260,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0002 Rx กบรส.

207 PT-03 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้า กายภาพบ าบัด                250,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0003 Rx กบรส.

208 PT-04 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า กายภาพบ าบัด                 86,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0004 Rx กบรส.

209 PT-05 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าแบบต่อเน่ือง 
(Knee CPM)

กายภาพบ าบัด                300,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0005 Sup กบรส.

210 PT-06 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองช่วยพยุงตัวแบบมีรางเล่ือน กายภาพบ าบัด                520,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0006 Rx กบรส.

211 PT-07 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองดึงคอและ หลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับได้

กายภาพบ าบัด                375,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0007 Rx กบรส.

212 PT-08 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองดึงคอและ หลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่
ปรับระดับ

กายภาพบ าบัด                161,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0008 Rx กบรส.

213 PT-09 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจกล้ามเน้ือด้วยคล่ืนไฟฟ้า (EMG) กายภาพบ าบัด             1,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6530-004-0009 Dx กบรส.

214 PT-10 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ กายภาพบ าบัด 3,640,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6530-004-0010 Dx กบรส.

215 PT-11 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงสวน
ปลาย(ABI)

กายภาพบ าบัด 1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0011 Sup กบรส.

216 PT-12 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด กายภาพบ าบัด                260,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6530-004-0012 Dx กบรส.

217 PT-13 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดระดับสูง กายภาพบ าบัด 2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0013 Sup กบรส.

218 PT-14 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองตรวจสมรรภาพการท างานของหัวใจขณะ
ออกก าลังกาย

กายภาพบ าบัด 1,300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6530-004-0014 Dx กบรส.

219 PT-15 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเน่ือง กายภาพบ าบัด                260,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0015 Rx กบรส.

220 PT-16 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองบริหารข้อไหล่แบบต่อเน่ือง กายภาพบ าบัด                310,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0016 Rx กบรส.

221 PT-17 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า กายภาพบ าบัด                 38,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0017 Rx กบรส.

222 PT-18 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองพยุงตัวแบบมีรางเล่ือน กายภาพบ าบัด                520,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0018 Rx กบรส.

223 PT-19 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองวัดแรงบีบมือ กายภาพบ าบัด                 33,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0019 Sup กบรส.

224 PT-20 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก (Shock 
wave) แบบFocused

กายภาพบ าบัด             2,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0020 Rx กบรส.

225 PT-21 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก (Shock 
wave)แบบRadial

กายภาพบ าบัด                900,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0021 Rx กบรส.

226 PT-22 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ก าลังสูง 
(High power laser therapy)

กายภาพบ าบัด                850,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0022 Rx กบรส.

227 PT-23 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน กายภาพบ าบัด                375,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0023 Rx กบรส.

228 PT-24 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด เคร่ืองอัลตราซาวด์เพ่ือการรักษา 
(Therapeutic Ultrasound)

กายภาพบ าบัด                 90,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6530-004-0024 Dx กบรส.

229 PT-25 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด จักรยานน่ังป่ัน (Stationary bicycle) กายภาพบ าบัด                 85,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0025 Sup กบรส.

230 PT-26 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด จักรยานไฟฟ้าออกก าลังกาย กายภาพบ าบัด                 54,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0026 Rx กบรส.

231 PT-27 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ (Parallel bar) กายภาพบ าบัด                 50,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0027 Sup กบรส.

232 PT-28 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด ลู่ว่ิงไฟฟ้า กายภาพบ าบัด                120,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0028 Sup กบรส.
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233 PT-29 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด หม้อแช่พาราฟิน กายภาพบ าบัด                 54,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0029 Sup กบรส.

234 PT-30 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด หม้อต้มแผ่นความร้อน  ชนาดไม่น้อยกว่า12
แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน)

กายภาพบ าบัด                 97,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-004-0030 Sup กบรส.

235 PT-31 เคร่ืองมือกายภาพบ าบัด หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า6แผ่น
(พร้อมแผ่นความร้อน)

กายภาพบ าบัด                 60,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6530-004-0031 Rx กบรส.

236 BV-01 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองมืออุ่นสารน้ าหรือเลือดเพ่ือให้ทางหลอด
เลือดด า ท าให้สารน้ าหรือเลือดอุ่นขณะให้เข้า
ทางหลอดเลือดด า ใช้กับผู้ป่วยทีละคน

Intravenous fluid warming system วิสัญญี
พยาบาลและ 
วิสัญญีแพทย์

                50,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-033-0001 Rx กบรส.

237 BV-02 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองอุ่นเลือดและส่วนประกอบของเลือด ชนิด
ไม่สัมผัสน้ าสามารถอุ่นเลือดได้พร้อมกันไม่น้อย
กว่า 3 ถุง

Blood warming วิสัญญี
พยาบาลและ 
วิสัญญีแพทย์

               300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0002 Sup กบรส.

238 BV-03 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้อุ่นสารน้ า : ความจุต้องไม่น้อยกว่า 20 ขวด 
(สารน้ า 1,000 mlต่อขวด) ควบคุมอุณหภูมิได้ 
 สามารถใช้ในการอุ่นสารละลายท่ีให้ทางหลอด
เลือดด าหรือใช้ล้างบริเวณผ่าตัดรวมถึงผ้าห่มได้
พร้อมกัน

Warming Cabinet วิสัญญี
พยาบาลและ 
วิสัญญีแพทย์

               100,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0003 Sup กบรส.

239 BV-04 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองเขย่าพร้อมช่ังน้ าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ Electronic blood collection monitor LAB 100,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0004 Sup กบรส.

240 BV-05 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit Centrifuge LAB                 80,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-006-0001 Sup กบรส.

241 BV-06 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (ส าหรับหน่วย
ปฐมภูมิ)

Hematocrit Centrifuge (Thailand) LAB 30,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-006-0002 Sup กบรส.

242 BV-07 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อม
ระบบควบคุมความเย็น 12 ถุง

LAB 1,800,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-006-0003 Sup กบรส.

243 BV-08 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อม
ระบบควบคุมความเย็น 6 ถุง

LAB 1,600,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-006-0004 Sup กบรส.

244 BV-09 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคล่ือนท่ี Mobile Tube Sealer LAB 130,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0005 Sup กบรส.

245 BV-10 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบต้ังโต๊ะ 1 หัว Automatic Benchtop Tube Sealer LAB                100,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0006 Sup กบรส.

246 BV-11 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองละลายพลาสมาและอุ่นเลือด Plasma thawing bath  LAB 268,800               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0007 Sup กบรส.

247 BV-12 เคร่ืองมือคลังเลือด เคร่ืองละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความ
ร้อนแห้ง

Dry plasma thawer LAB 400,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0008 Sup กบรส.

248 BV-13 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า 
24 ถุง

Platelet agitators LAB 500,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0009 Sup กบรส.

249 BV-14 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า
60 ถุง

Platelet agitators LAB 650,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0010 Sup กบรส.

250 BV-15 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า 
120 ถุง

Platelet agitators LAB 900,000               S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0011 Sup กบรส.

251 BV-16 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า 300 ถุง

Freezer LAB                100,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0012 Sup กบรส.
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252 BV-17 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส  ไม่น้อยกว่า  80 ถุง

Freezer LAB                 60,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0013 Sup กบรส.

253 BV-18 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า  150 ถุง

Deep Freeze LAB                140,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0014 Sup กบรส.

254 BV-19 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศา
เซลเซียส ไม่น้อยกว่า  300 ถุง

Deep Freeze LAB                260,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0015 Sup กบรส.

255 BV-20 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้ปลอดเช้ือ  class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต Biosafety cabinet ClassIIA2 LAB                165,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0016 Sup กบรส.

256 BV-21 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้ปลอดเช้ือ  class II ไม่น้อยกว่า  4 ฟุต Biosafety cabinet ClassIIA3 LAB                300,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0017 Sup กบรส.

257 BV-22 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้ปลอดเช้ือ  class II ไม่น้อยกว่า  6 ฟุต Biosafety cabinet ClassIIA4 LAB                420,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0018 Sup กบรส.

258 BV-23 เคร่ืองมือคลังเลือด ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว LAB                500,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0019 Sup กบรส.

259 S-01 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1 หัว Endoscopic washer  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

               700,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0001 Sup กบรส.

260 S-02 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว Endoscopic washer  กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

            1,400,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0002 Sup กบรส.

261 S-03 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
ชนิดอัตโนมัติ

 กล้องส่อง
ตรวจทางเดิน

อาหาร

               700,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0003 Sup กบรส.

262 S-04 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

ปฐมภูมิ 95,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0001 Sup กบรส.

263 S-05 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติขนาด
ไม่น้อยกว่า 20  ลิตรส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน

ปฐมภูมิ 80,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0002 Sup กบรส.

264 S-06 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด ปฐมภูมิ 28,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0001 Sup กบรส.

265 S-07 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร ปฐมภูมิ 40,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0002 Sup กบรส.

266 S-08 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร ปฐมภูมิ                 25,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0003 Sup กบรส.

267 S-09 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองก าเนิดแรงดันไอน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 150
 แรงม้า

จ่ายกลาง 2,600,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0004 Sup กบรส.

268 S-10 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ขนาด 100 แรงม้า จ่ายกลาง 3,000,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0005 Sup กบรส.

269 S-11 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ขนาด 200 แรงม้า จ่ายกลาง 4,500,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0006 Sup กบรส.

270 S-12 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองเก็บและเป่าแห้งกล้องส่องตรวจระบบ
ทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 6 ชุด

จ่ายกลาง                730,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0007 Sup กบรส.
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271 S-13 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซต์
พร้อมจอแสดงผล

ระบบบแก๊ส 1,500,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0008 Sup กบรส.

272 S-14 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (Pre - 
Post - Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก

จ่ายกลาง 430,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0003 Sup กบรส.

273 S-15 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 1300 ลิตร(Pre-Post
 Vac) ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียม ชนิด 1 ประตู

จ่ายกลาง             5,140,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0004 Sup กบรส.

274 S-16 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Post
 Vac)

จ่ายกลาง                610,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0005 Sup กบรส.

275 S-17 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post 
Vac)

จ่ายกลาง                300,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0006 Sup กบรส.

276 S-18 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post 
Vac) ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียม ชนิด 1 ประตู

จ่ายกลาง             1,930,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0007 Sup กบรส.

277 S-19 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850ลิตร(Pre-Post 
Vac) ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียม ชนิด 1 ประตู

จ่ายกลาง             2,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0008 Sup กบรส.

278 S-20 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า570 ลิตร(Pre-Post 
Vac) ชนิด 2ประตู

จ่ายกลาง             4,815,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0009 Sup กบรส.

279 S-21 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร(Pre-Post 
Vac) ห้องน่ึงทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู

จ่ายกลาง                840,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0010 Sup กบรส.

280 S-22 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบ
อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า890 ลิตร(Pre-Post 
Vac) ชนิด 2ประตู

จ่ายกลาง             5,885,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0011 Sup กบรส.

281 S-23 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยแก๊สฟอมัลดิไฮขนาดไม่
น้อยกว่า 240 ลิตร

จ่ายกลาง             1,500,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0012 Sup กบรส.

282 S-24 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือไฟฟ้า (Autoclave)  ขนาดไม่
น้อยกว่า 40 ลิตร

จ่ายกลาง                100,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-003-0013 Sup กบรส.

283 S-25 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1 หัว จ่ายกลาง                700,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0004 Sup กบรส.

284 S-26 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว จ่ายกลาง             1,400,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0005 Sup กบรส.
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285 S-27 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
150 ลิตร

จ่ายกลาง                650,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0006 Sup กบรส.

286 S-28 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
2,000 ลิตร

จ่ายกลาง             4,930,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0007 Sup กบรส.

287 S-29 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
250 ลิตร

จ่ายกลาง             1,340,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0008 Sup กบรส.

288 S-30 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
320 ลิตร

จ่ายกลาง             1,580,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0009 Sup กบรส.

289 S-31 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 
500 ลิตร

จ่ายกลาง             3,500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0010 Sup กบรส.

290 S-32 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ลิตร

จ่ายกลาง                107,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0011 Sup กบรส.

291 S-33 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 ลิตร

จ่ายกลาง                290,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0012 Sup กบรส.

292 S-34 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 2 หลุม
ล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

จ่ายกลาง                375,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0013 Sup กบรส.

293 S-35 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุม
ล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

จ่ายกลาง                720,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0014 Sup กบรส.

294 S-36 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุม
ล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

จ่ายกลาง                520,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0015 Sup กบรส.

295 S-37 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างท าความสะอาดและท าลายเช้ือแบบ
เร่งด่วน2ประตูบานสไลด์ พร้อมอบแห้งขนาด
ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร (Autowasher and 
Disinfactor)

จ่ายกลาง             2,800,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0016 Sup กบรส.

296 S-38 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร

จ่ายกลาง             1,650,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0017 Sup กบรส.

297 S-39 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร

จ่ายกลาง             1,070,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-008-0018 Sup กบรส.

298 S-40 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบแก๊ส ฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ า
ด้วยด้วยแก็สแอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบ
เจาะแก็ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450
 ลิตร

จ่ายกลาง 3,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0001 Sup กบรส.

299 S-41 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊ซ
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

จ่ายกลาง                790,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0002 Sup กบรส.
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300 S-42 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊ซ
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240  ลิตร

จ่ายกลาง             2,270,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0003 Sup กบรส.

301 S-43 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊ซ
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 450  ลิตร

จ่ายกลาง             3,090,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0004 Sup กบรส.

302 S-44 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊ซ
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 650  ลิตร

จ่ายกลาง             4,390,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0005 Sup กบรส.

303 S-45 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 160  ลิตร

จ่ายกลาง             1,910,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0006 Sup กบรส.

304 S-46 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240  ลิตร

จ่ายกลาง             2,540,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0007 Sup กบรส.

305 S-47 เคร่ืองมือจ่ายกลาง เคร่ืองอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ ระบบบแก๊ส 1,500,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0009 Sup กบรส.

306 S-48 เคร่ืองมือจ่ายกลาง ตู้อบเคร่ืองมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร จ่ายกลาง 100,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-009-0008 Sup กบรส.

307 S-49 เคร่ืองมือจ่ายกลาง ระบบผลิตแก๊สทางการแพทย์ ระบบบแก๊ส 7,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0010 Sup กบรส.

308 S-50 เคร่ืองมือจ่ายกลาง หม้อต้มเคร่ืองมือ จ่ายกลาง                 13,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-010-0011 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

309 NI-01 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด Infant Radiant warmer สาขาทารก 70,000                F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0001 Rx กบรส.

310 NI-02 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิศรีษะทารกแรกเกิด Head cooling system สาขาทารก 700,000               A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0002 Rx กบรส.

311 NI-03 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกาย 
Hypo-Hyperthermia ส าหรับทารก

Hypo-hyperthermia system unit (cooling 
system)

สาขาทารก             1,500,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0003 Rx กบรส.

312 NI-04 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก T-piece resuscitator สาขาทารก 70,000                 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0004 Rx อุปกรณ์กู้ชีพทารกแรกเกิด กบรส.

313 NI-05 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทารก microbilirubinometer สาขาทารก                130,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-034-0005 Dx กบรส.

314 NI-06 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว Phototherapy unit สาขาทารก                100,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0006 Rx กบรส.

315 NI-07 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน Double phototherapy unit สาขาทารก                160,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0007 Rx กบรส.

316 NI-08 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงส าหรับ
เด็ก (high flow oxygen therapy)

High flow oxygen delivery system สาขาทารก 250,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0008 Rx ใช้รักษาทารกท่ีมีการหายใจ
ผิดปกติเบ้ืองต้น สามารถเล่ียง
การใส่ท่อช่วยหายใจได้

กบรส.

317 NI-09 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด newborn resuscilator set สาขาทารก                400,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0009 Rx กบรส.

318 NI-10 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด ตู้อบเด็ก Incubator สาขาทารก                550,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0010 Rx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

319 NI-11 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด Transport incubator สาขาทารก                550,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0011 Rx กบรส.
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320 NI-12 เคร่ืองมือช่วยทารกแรกคลอด เคร่ืองดูดสูญญากาศช่วยคลอด สูติ-นรีเวชกรรม 310,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-034-0012 Rx กบรส.

321 LM-01 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ซักฟอกและตัด
เย็บ

                18,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-012-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

322 LM-02 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด  400 
ปอนด์

ซักฟอกและตัด
เย็บ

            2,800,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-012-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

323 LM-03 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

               760,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-012-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

324 LM-04 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

            1,350,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-012-0004 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

325 LM-05 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

               268,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-012-0005 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

326 LM-06 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองรีดผ้าแบบลูกกล้ิงขนาด 2 เมตร ซักฟอกและตัด
เย็บ

               535,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-005-0001 Sup กบรส.

327 LM-07 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองอบผ้าขนาด 50 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

               200,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-011-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

328 LM-08 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

               250,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-001-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

329 LM-09 เคร่ืองมือซักฟอก เคร่ืองอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ ซักฟอกและตัด
เย็บ

               430,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3510-011-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

330 UE-01 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

ชุดเคร่ืองมือส่องตรวจรักษาท่อปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะส าหรับเด็ก

Pediatric Cysto-Ureteroscope ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

               400,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 3515-036-0001 DxRx กบรส.

331 UE-02 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วย
กระแสไฟฟ้าชนิดสองข้ัว

TURP set with Electrocautery type 
Bipolar 

ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-036-0002 Rx กบรส.

332 UE-03 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

เคร่ืองสลายน่ิวภายในระบบทางเดินปัสสาวะ
ด้วยคล่ืนความถ่ีสูง

Ultrasonic Lithotripsy Unit ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            1,000,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-036-0003 Rx กบรส.

333 UE-04 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

เคร่ืองสลายน่ิวภายในระบบทางเดินปัสสาวะ
ด้วยคล่ืนความถ่ีสูงและการกระแทกพร้อม
ระบบดูดเศษน่ิว

Dual Action Lithotripsy ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            2,000,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-036-0004 Rx กบรส.

334 UE-05 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

ชุดเคร่ืองกระแทกน่ิวภายในระบบทางเดิน
ปัสสาวะด้วยพลังงานลม

Pneumatic Lithotripsy set ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

1,000,000             M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-036-0005 Rx กบรส.
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335 UE-06 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

เคร่ืองสลายน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะด้วย
เลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

Laser Lithotripsy ≥ 20 w ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            4,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-036-0006 Rx กบรส.

336 UE-07 เคร่ืองมือด้านศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ

ชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงส าหรับ
การผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ

 Urological HD Camera system  ศัลยกรรม
ทางเดิน
ปัสสาวะ

            1,600,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-036-0007 Dx กบรส.

337 EE-01 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ Hand-held fundus camera จักษุ 350,000                 PCC ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0001 Dx กบรส.

338 EE-02 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล Digital fundus camera จักษุ             1,200,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0002 Dx กบรส.

339 EE-03 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจกระจกตาแบบ specular 
microscopy

Corneal specular microscopy จักษุ 1,500,000              A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0003 Dx มีcornea specialist กบรส.

340 EE-04 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจจอประสาทตาทางอ้อม Indirect ophthalmoscope จักษุ                107,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0004 Dx กบรส.

341 EE-05 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจตาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดเอ 
และบีแสกน ยูบีเอ็ม

Ophthalmic ultrasound A, B scan with 
UBM

จักษุ             1,600,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0005 Dx กบรส.

342 EE-06 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจตาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดเอ 
และบีแสกน

Ophthalmic ultrasound A, B scan จักษุ             1,200,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0006 Dx กบรส.

343 EE-07 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ Automated visual field จักษุ             2,060,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0007 Dx กบรส.

344 EE-08 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจวิเคา
ระห์การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาท
ตาด้วยเลเซอร์แสกน

Untra Widefield Fundus  with FFA and 
ICG

จักษุ             7,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0008 Dx มีretina specialist กบรส.

345 EE-09 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิด
มุมกว้าง

Ultra Widefield Fundus camera จักษุ             3,800,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0009 Dx มีretina specialist กบรส.

346 EE-10 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส Wide-field, contact fundus camera จักษุ             4,280,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0010 Dx มีretina specialist กบรส.

347 EE-11 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง Phacoemulsification machine จักษุ             2,580,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0011 Rx กบรส.

348 EE-12 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตา Vitrectomy machine จักษุ             2,580,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0012 Rx มี retina specialist กบรส.

349 EE-13 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ Vitrectomy machine with laser จักษุ             4,440,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0013 Rx มี retina specialist กบรส.

350 EE-14 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองมือรักษาโรคตาด้วยไดโอดเลเซอร์ Ophthalmic transcleral diode laser จักษุ             1,930,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0014 Rx กบรส.

351 EE-15 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองรักษาโรคต้อหินด้วยวิธีเลเซอร์ Laser for selective laser trabeculoplasty 
(SLT)

จักษุ             2,140,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0015 Rx มี glaucoma specialist กบรส.

352 EE-16 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์พร้อมชุด เลเซอร์
จอประสาทตาทางอ้อม

Ophthalmic Laser with Indirect 
Ophthalmoscope (LIO)

จักษุ             2,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0016 Rx มี retina specialist กบรส.

353 EE-17 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน Ophthalmic pattern laser จักษุ             3,500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0017 Rx กบรส.

354 EE-18 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก Ophthalmic Neodymium YAG laser จักษุ             1,340,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0018 Rx กบรส.

355 EE-19 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว Frequency-doubled ophthalmic green 
laser

จักษุ             1,550,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-037-0019 Rx กบรส.
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356 EE-20 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดความดันตาชนิดสัมผัสกระจกตาชนิด
มือถือระบบดิจิตอล

Handheld Contact  Tonometer จักษุ                125,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0020 Dx กบรส.

357 EE-21 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสกระจกตา Goldmann applanation tonometer จักษุ                150,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0021 Dx กบรส.

358 EE-22 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา Air-puff tonometer (Air-puff Pneumatic 
tonometry)

จักษุ                450,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0022 Dx กบรส.

359 EE-23 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดความหนาของกระจกตา Corneal pachymeter จักษุ                321,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0023 Dx กบรส.

360 EE-24 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง

Ophthalmic ultrasound biometry จักษุ                321,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0024 Dx กบรส.

361 EE-25 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ Optical biometry for intraocular lens 
calculation

จักษุ             1,550,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0025 Dx กบรส.

362 EE-26 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวัดสายตาอัตโนมัติ Autorefractor จักษุ                500,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0026 Dx กบรส.

363 EE-27 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองวิเคราะห์ความโค้งของกระจกตา Corneal topography จักษุ             1,500,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0027 Dx มีcornea specialist กบรส.

364 EE-28 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันส่วนหลังของดวงตา
 ชนิดความละเอียดสูง

Posterior segment optical coherence 
tomography with high definition

จักษุ             3,850,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0028 Dx ระดับ S ท่ีมี retina กบรส.

365 EE-29 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันและตรวจหลอด
เลือดส่วนหลังของดวงตา

จักษุ             5,350,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0029 Dx กบรส.

366 EE-30 เคร่ืองมือตรวจ รักษาด้านจักษุ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตา
ส่วนหน้า

Anterior segment OCT จักษุ             3,800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 3515-037-0030 Dx กบรส.

367 UD-01 เคร่ืองมือตรวจทารกในครรภ์ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สูติ-นรีเวชกรรม                150,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-038-0001 Dx กบรส.

368 UD-02 เคร่ืองมือตรวจทารกในครรภ์ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ส าหรับ
ตรวจเด็กแฝด

สูติ-นรีเวชกรรม                300,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-038-0002 Dx กบรส.

369 UD-03 เคร่ืองมือตรวจทารกในครรภ์ เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะ
วิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง

สูติ-นรีเวชกรรม             3,200,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-038-0003 Dx กบรส.

370 UD-04 เคร่ืองมือตรวจทารกในครรภ์ เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ สูติ-นรีเวชกรรม                 75,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-018-0001 Dx กบรส.

371 UD-05 เคร่ืองมือตรวจทารกในครรภ์ เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์
สุขภาพชุมชน

ปฐมภูมิ 30,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-018-0002 Sup กบรส.

372 DE-1 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ Mobile Airotor ทันตกรรม 110,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-001-0001 Rx กบรส.

373 DE-2 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองก าเนิดความร้อน ส าหรับงานรักษาคลอง
รากฟัน

Endodontic machine assisted obturation 
& warm gutta percha technics

ทันตกรรม 55,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0001 Rx กบรส.

374 DE-3 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic electro magnetic ultrasonic scaler ทันตกรรม 25,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-004-0001 Rx กบรส.

375 DE-4 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองขูดหินปูน แบบ Piezo-Electric piezo-electric ultrasonic scaler ทันตกรรม 50,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-004-0002 Rx กบรส.

376 DE-5 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองจ้ีตัดไฟฟ้าทางทันตกรรม Dental electrosurgery ทันตกรรม 40,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0002 Rx กบรส.

377 DE-6 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองฉายแสง พร้อมท่ีวัดความเข้มแสง light cured Unit ทันตกรรม 25,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-008-0001 Rx กบรส.
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378 DE-7 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ Plaster mofel trimmer ทันตกรรม 30,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0003 Rx กบรส.

379 DE-8 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ิอโรค ส าหรับด้ามกรอฟัน dental handpiece sterilizer ทันตกรรม 150000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0004 Rx กบรส.

380 DE-9 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน Amalgamator ทันตกรรม 12,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-009-0001 Rx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

381 DE-10 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองเป่าทราย sand blast machine ทันตกรรม 25,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0005 Rx กบรส.

382 DE-11 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิตอล
 ในช่องปาก

Intraoral phosphor plate x-ray system ทันตกรรม 400,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0006 Rx กบรส.

383 DE-12 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองผสมปูนระบบสูญญากาศ Vacuum micxer ทันตกรรม 70,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-010-0001 Rx กบรส.

384 DE-13 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองผสมวัสดุพิมพ์ปากทางทันตกรรม impression material mixer ทันตกรรม 75,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-010-0002 Rx กบรส.

385 DE-14 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองพ่นสเปรย์น้ ามันท าความสะอาดด้ามกรอ
ฟัน แบบไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

Dental handpiece lubrication and 
cleaner machines

ทันตกรรม 85,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6520-012-0007 Sup กบรส.

386 DE-15 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานทันตกรรมรากเทียม 
พร้อมอุปกรณ์

Implant surgical motor system ทันตกรรม 90,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6520-011-0001 Sup กบรส.

387 DE-16 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานรักษาคลองรากฟัน
พร้อมอุปกณ์

Endodontic  rotary motor ทันตกรรม 50,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6520-011-0002 Sup กบรส.

388 DE-17 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองมือตรวจวัดการโยกของรากฟันเทียมใน
กระดูก

Periotest ทันตกรรม 160,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0008 Rx กบรส.

389 DE-18 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองไมโครมอเตอร์ ส าหรับกรอฟันปลอม Dental lab electric micro motor ทันตกรรม 15,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0009 Rx กบรส.

390 DE-19 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองวัดความมีชีวิตของฟัน Electric pulp tester ทันตกรรม 35,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0010 Dx กบรส.

391 DE-20 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองวัดความยาวรากฟัน Electronic  apex locator ทันตกรรม 35,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0011 Dx กบรส.

392 DE-21 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองศัลยกรรมกระดูกด้วยระบบอัลตราโซนิก
และกรอกระดูกในงานทันตกรรมรากฟันเทียม

Ultrasonic system and motor system for 
bone surgery 

ทันตกรรม 440,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0012 Rx กบรส.

393 DE-22 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองสแกนในช่องปาก 3 มิติ 3 dimension intraoral scanner ทันตกรรม 1,600,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0013 Dx กบรส.

394 DE-23 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองส่ันความถ่ีเหนือเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.5 ลิตร

ultra-sonic cleanser ทันตกรรม 27,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0014 Dx กบรส.

395 DE-24 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองส่ันผสมปูน vibrator for cement mixing ทันตกรรม 19,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-010-0003 Rx กบรส.

396 DE-25 เคร่ืองมือทันตกรรม เคร่ืองแสดงการสบฟันท่ีปรับได้บางส่วน semi-adjaustable articulator ทันตกรรม 45,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0015 Dx กบรส.

397 DE-26 เคร่ืองมือทันตกรรม ชุดกล้องถ่ายภาพและตรวจภายในช่องปาก intra oral camera ทันตกรรม 70,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0016 Dx กบรส.

398 DE-27 เคร่ืองมือทันตกรรม ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเก้าอ้ีสนามและโคม
ไฟ

Mobile dental unit ทันตกรรม 65,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0017 Rx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

399 DE-28 เคร่ืองมือทันตกรรม ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบ
เคล่ือนท่ีได้

Mobile dental unit and Mobile Airotor ทันตกรรม 175,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-012-0018 Rx กบรส.

400 DE-29 เคร่ืองมือทันตกรรม ชุดบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร face bow transfer ทันตกรรม 15,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0019 Dx กบรส.

401 DE-30 เคร่ืองมือทันตกรรม แบบส ารวจขนาดของฟัน Surveyor ทันตกรรม 25,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6520-012-0020 Dx กบรส.

402 DE-31 เคร่ืองมือทันตกรรม ยูนิตท าฟัน Dental Master Unit ทันตกรรม 460,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-007-0001 Rx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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403 DE-32 เคร่ืองมือทันตกรรม ยูนิตท าฟันส าหรับงานพ้ืนฐาน ทันตกรรม 300,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6520-007-0002 Rx กบรส.

404 SUR-01 เคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์
ถ่างดึงไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน

Abdominal Self Retractor ศัลยกรรม                500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0001 Rx รพ. ท่ีมีศัลย์แพทย์ ผ่าตัดเปิด
ช่องท้อง โดยเฉพาะ รพ. 
ศัลยแพทย์ ผ่าตัดคนเดียว ไม่มี
 Resident

กบรส.

405 SUR-02 เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดด
ส่วนลึดอุดตันด้วยแรงดันอากาศอัตโนมัติ

Auto matic pneumatic pressure device ศัลยกรรม                 90,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0002 Rx กบรส.

406 SUR-03 เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ืองท าหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยเทคนิค
ตัดขยายแบบตาราง

MEEK micrograft ศัลยกรรม                190,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0003 Rx กบรส.

407 SUR-04 เคร่ืองมือผ่าตัด เคร่ืองรัดห้ามเลือด Touniquet system ศัลยกรรม                400,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0004 Rx กบรส.

408 SUR-05 เคร่ืองมือผ่าตัด แว่นขยายก าลังสูงส าหรับการผ่าตัด Operating loope ศัลยกรรม                 80,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0005 Rx กบรส.

409 SSUR-01 เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ  Cervical spinal set ศัลยกรรม
ประสาท

               500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-040-0001 Rx เพ่ือท าการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังระดับ cervical spine 
ด้านหน้า

กบรส.

410 SSUR-02 เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง  Laminectomy set ศัลยกรรม
ประสาท

               500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-040-0002 Rx เพ่ือท าการผ่าตัดกระดูกสัน
หลังทางด้านหลังทุกระดับ

กบรส.

411 SSUR-03 เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชุดเคร่ืองมือถ่างกระดูกสันหลังระดับคอ
ด้านหน้าชนิดยึดด้วยตัวเอง

Anterior cervical spinal self-retaining 
retractors 

ศัลยกรรม
ประสาท

               500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-040-0003 Rx กบรส.

412 SSUR-04 เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ชุดเคร่ืองมือถ่างกระดูกสันหลังด้านหลังชนิดยึด
ด้วยตัวเอง

Posterior spinal self-retaining retractors ศัลยกรรม
ประสาท

               500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-040-0004 Rx กบรส.

413 SSUR-05 เคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง เคร่ืองติดตามสัญญาณประสาทขณะผ่าตัด
เส้นประสาทไขสันหลัง

ศัลยกรรม
ประสาท

            5,150,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-040-0005 Sup กบรส.

414 BE-01 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดสมองพ้ืนฐาน  Basic Cranial set ศัลยกรรม
ประสาท

               600,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0001 Rx กบรส.

415 BE-02 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดเคร่ืองมือเจาะกะโหลกศีรษะ  Burr hole set ศัลยกรรม
ประสาท

               400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0002 Rx กบรส.

416 BE-03 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดเคร่ืองมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วย
ความเร็วสูง

 Neurosurgical high speed drill set ศัลยกรรม
ประสาท

            1,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0003 Rx กบรส.

417 BE-04 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่าน
ได้)

Skull clamp instrument set  (radiolucent) ศัลยกรรม
ประสาท

            1,200,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0004 Rx ประกอบด้วยตัวยึดจับกับเตียง
ผ่าตัด, head clamp (ชนิด
รังสีผ่านได้)

กบรส.

418 BE-05 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่าน
ไม่ได้)

Skull  clamp instrument set ศัลยกรรม
ประสาท

               500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0005 Rx ประกอบด้วยตัวยึดจับกับเตียง
ผ่าตัด, head clamp (ชนิด
รังสีผ่านไม่ได้), head rest

กบรส.

419 BE-06 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง เคร่ืองตรวจวัดสัญญาณส่ือประสาทขณะท าการ
ผ่าตัด

ศัลยกรรม
ประสาท

            1,900,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3515-041-0006 Sup กบรส.
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420 BE-07 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง สว่านเจาะกะโหลกศีรษะด้วยมือ  Hudson brace burr and perforators ศัลยกรรม
ประสาท

                50,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0007 Rx กบรส.

421 BE-08 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดเคร่ืองมือถ่างเน้ือสมองชนิดยึดด้วยตัวเอง Cranial self-retaining retractors set ศัลยกรรม
ประสาท

               800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0008 Rx เช่น leyla self retaining 

retractor set (Fukushima  

retractor set) ประกอบด้วย  

Taka C-clamp for two flexible 

retractor arm (2), flexible 

retractor arm (2), dual brain 

spatula holder,flat and round 

(2), brain spatula blackend 

2mm.tip (2), brain spatula 

blackend 4 mm.tip(2), brain 

spatula blackend 6 mm.tip(2),

 taper brain spatulas ,steel , 

malleable 2, 4, 5, 6 mm.tip 

(อย่างละ 1 อัน) รวมกล่องใส่

เคร่ืองมือเพืออบฆ่าเช้ือ

กบรส.

422 BE-09 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง เคร่ืองมือจับตัวหนีบเส้นเลือดในสมอพร้อม
เคร่ืองวัดความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมอง
ขณะผ่าตัด

Aneurysmal clip applier set and vascular 
dopplers

ศัลยกรรม
ประสาท

            1,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0009 Rx กบรส.

423 BE-10 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง เคร่ืองสลายเน้ืองอกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง Ultrasonic surgical aspirator ศัลยกรรม
ประสาท

            5,500,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0010 Rx กบรส.

424 BE-11 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดไฟส่องผ่าตัดแบบครอบศีรษะ Head light instrument set ศัลยกรรม
ประสาท

               400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0011 Rx normal with camera (เพ่ือ
การเรียนการสอน)

กบรส.

425 BE-12 เคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดสมองผ่านทางช่องจมูก Transsphenoidal set ศัลยกรรม
ประสาท

               600,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 3515-041-0012 Rx กบรส.

426 HD-06 เคร่ืองมือหน่วยไตเทียม เคร่ืองผลิตน้ า บริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือด 
(Reverse Osmosis machine ) รองรับเคร่ือง
ไตเทียม 30 เคร่ือง

ไตเทียม             1,340,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0001 Sup กบรส.

427 HD-07 portable RO เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือดชนิด
เคล่ือนท่ี แบบ 2 หัวจ่าย (portabl RO)

Reverse Osmosis machine portable ไตเทียม                270,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0002 Sup กบรส.

428 ENT-01 เคร่ืองมือหู คอ จมูก กล้องส่องตรวจ รักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง ENT             1,800,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 6515-043-0001 DxRx กบรส.

429 ENT-02 เคร่ืองมือหู คอ จมูก กล้องส่องตรวจสายเสียงชนิดตัดช้ินเน้ือส่งตรวจ
ได้

ENT             1,860,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัยและรักษา 6515-043-0002 DxRx กบรส.

430 ENT-03 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองกรอกระดูกหลังหู ENT 530,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0003 Rx กบรส.

431 ENT-04 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ ENT             1,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0004 Dx กบรส.

432 ENT-05 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดต้ัง
โต๊ะ

ENT 500,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0005 Dx กบรส.
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433 ENT-06 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองตรวจวัดสมรรถภาพของหูช้ันกลาง ENT 370,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0006 Dx กบรส.

434 ENT-07 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate 
ABR)

OAE+ Automated ABR ENT                650,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0007 Dx กบรส.

435 ENT-08 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองน าวิถีผ่าตัดไซนัส (ENT Navigation) ENT             7,000,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0008 Rx กบรส.

436 ENT-09 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด
 (TEOAE)

ENT                350,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0009 Dx กบรส.

437 ENT-10 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัด ป่ัน 
ดูด

ENT 1,450,000             M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0010 Rx กบรส.

438 ENT-11 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ป่ัน 
ดูด (Micro debrider)

ENT             1,450,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0011 Rx กบรส.

439 ENT-12 เคร่ืองมือหู คอ จมูก เคร่ืองเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ENT             3,425,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0012 Rx กบรส.

440 ENT-13 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดเคร่ืองมือคว้านโพรงกระดูก ENT 1,550,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-043-0013 Rx กบรส.

441 ENT-14 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดกลาง ENT                700,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0014 Dx กบรส.

442 ENT-15 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดเล็ก ENT                535,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0015 Dx กบรส.

443 ENT-16 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดีทัศน์ชุดใหญ่ ENT             1,600,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0016 Dx กบรส.

444 ENT-17 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพรง
จมูก และไซนัส ออกจอภาพ

ENT                900,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0017 Dx กบรส.

445 ENT-18 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด 400 วัตต์ ENT 650,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0018 Dx กบรส.

446 ENT-19 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ตู้ตรวจการได้ยิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร ENT                300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0019 Dx กบรส.

447 ENT-20 เคร่ืองมือหู คอ จมูก ชุดตรวจหู ตา (OpthalmoOtoscope) ผู้ป่วยนอก                 25,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-043-0020 Dx กบรส.

448 OE-01 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

เคร่ืองมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก 1,500,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0001 Rx กบรส.

449 OE-02 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดเคร่ืองมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วย
ไฟฟ้า

1,760,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0002 Rx กบรส.

450 OE-03 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดเคร่ืองมือเปิดกระโหลกศีรษะ 1,060,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0003 Rx กบรส.

451 OE-04 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์ร่ี 1,070,000            M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0004 Rx กบรส.

452 OE-05 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกพ้ืนฐาน 1,030,000            M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0005 Rx กบรส.

453 OE-06 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดสว่านเจาะและเล่ือยตัดกระดูกมาตรฐาน 750,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0006 Rx กบรส.

454 OE-07 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ชุดสว่านส าหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก 730,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0007 Rx กบรส.

455 OE-08 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน 470,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0008 Rx กบรส.
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456 OE-09 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเล่ือย 730,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0009 Rx กบรส.

457 OE-10 เคร่ืองมือด้านศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

สว่านใช้แรงดันลมขนาดเล็ก 642,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-035-0010 Rx กบรส.

458 RD-01 เคร่ืองล้างตัวกรองเลือด เคร่ืองล้างตัวกรองเลือด ไตเทียม                430,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-033-0020 Sup กบรส.

459 F-01 เคร่ืองล้างฟิล์ม เคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดกลาง 485,000               M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6525-004-0001 Sup กบรส.

460 F-02 เคร่ืองล้างฟิล์ม เคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดเล็ก 325,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6525-004-0002 Sup กบรส.

461 F-03 เคร่ืองล้างฟิล์ม เคร่ืองล้างฟิล์มอัตโนมัติขนาดใหญ่ 750,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6525-004-0003 Sup กบรส.

462 BP-01 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ ผู้ป่วยนอก                   3,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0001 Dx กบรส.

463 BP-02 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ

ผู้ป่วยนอก                 70,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0002 Dx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

464 BP-03 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

ผู้ป่วยนอก                 75,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0003 Dx กบรส.

465 BP-04 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน ผู้ป่วยนอก                   7,900 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0004 Dx กบรส.

466 BP-05 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบต้ังพ้ืน ผู้ป่วยนอก                   7,900 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0005 Dx บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

467 BP-06 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ ผู้ป่วยนอก                 25,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0006 Dx กบรส.

468 BP-07 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความ
เข้มข้นออกซิเจนในเลือดส าหรับทารกแรกคลอด

Bedside infant monitor (BP with O2 sat) สาขาทารก                100,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0007 Dx กบรส.

469 BP-08 เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิด
อัตโนมัติ

อายุรกรรม
หัวใจและ

หลอดเลือด

                65,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6515-044-0008 Dx กบรส.

470 X-01 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน Intraoral x-ray unit ทันตกรรม 150,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0001 Dx กบรส.

471 X-02 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอ็กซเรย์ฟันท้ังปากพร้อมกะโหลกศีรษะ 
แบบ 2 มิติ

2 Dimension Panoramic and 
Cephalometric Dental Radiography

ทันตกรรม 1,800,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0002 Dx กบรส.

472 X-03 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอ็กซเรย์ฟันท้ังปากพร้อมกะโหลกศีรษะ 
แบบ 3 มิติ

3 Dimension Panoramic and 
Cephalometric Dental Radiography

ทันตกรรม 2,800,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0003 Dx กบรส.

473 X-04 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 100
 mA.

650,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0004 Dx กบรส.

474 X-05 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 300
 mA.ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

1,300,000            F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0005 Dx กบรส.

475 X-06 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300
 mA.

5,150,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0006 Dx กบรส.

476 X-07 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป 7,000,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0007 Dx กบรส.

477 X-08 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 11,770,000           A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0008 Dx กบรส.

478 X-09 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบอนาล็อก 3,745,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0009 Dx กบรส.
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479 X-10 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบอนาล็อกพร้อม
เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล

5,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0010 Dx กบรส.

480 X-11 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 
mA. แบบแขวนเพดาน

3,210,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0011 Dx กบรส.

481 X-12 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 
mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล1จอรับภาพ

6,420,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0012 Dx กบรส.

482 X-13 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 
mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล2จอรับภาพ

9,630,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0013 Dx กบรส.

483 X-14 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA. แบบแขวนเพดาน

1,750,000            F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0014 Dx กบรส.

484 X-15 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 
mA. แบบต้ังพ้ืน

1,320,000            F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0015 Dx กบรส.

485 X-16 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซี
อาร์มก าลังไม่น้อยกว่า15 kw

5,000,000            M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0016 Dx กบรส.

486 X-17 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซี
อาร์มก าลังไม่น้อยกว่า2.2 kw

3,610,000            M2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0017 Dx กบรส.

487 X-18 เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซี
อาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล

9,270,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-005-0018 Dx กบรส.

488 CT-01 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี

เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี ชนิด 1 หัวฉีด แรงดันต่ า 750,000               S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-006-0001 Dx กบรส.

489 CT-02 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี

เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี ชนิด 1 หัวฉีด แรงดันสูง 965,000               S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-006-0002 Dx กบรส.

490 CT-03 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี

เคร่ืองฉีดสารทึบรังสี ชนิด 2 หัวฉีด แรงดันต่ า 1,285,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-006-0003 Dx กบรส.

491 U-01 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความ
คมชัดสูง 2 หัวตรวจ

1,820,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0001 Dx กบรส.

492 U-02 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความ
คมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

4,200,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0002 Dx กบรส.

493 U-03 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ี
สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด

2,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0003 Dx กบรส.

494 U-04 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ี
สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

930,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0004 Dx กบรส.

495 U-05 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ี
สูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ

450,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0005 Dx กบรส.

496 U-06 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ี
สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ

2,500,000            M1 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0006 Dx กบรส.

หนา้ 31 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

497 U-07 เคร่ืองอัลตราซาวด์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ี
สูง ส าหรับท า Vascular access Reginal 
nerve block

1,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย 6525-007-0007 Dx กบรส.

498 OL-01 โคมไฟผ่าตัด โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก ปฐมภูมิ 18,000                P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0001 Sup กบรส.

499 OL-02 โคมไฟผ่าตัด กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและ
ล าไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ ภาพ 3 มิติ ชนิดกล้อง
ปรับได้

 - ศัลยกรรม                270,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0002 Sup กบรส.

500 OL-03 โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ 
ชนิดติดผนัง

 - ศัลยกรรม                280,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0003 Sup กบรส.

501 OL-04 โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ 
ชนิดแขวนเพดาน

 - ศัลยกรรม                280,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0004 Sup กบรส.

502 OL-05 โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 
130000 ลักซ์

 - ศัลยกรรม                700,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0005 Sup กบรส.

503 OL-06 โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 
130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี

 - ศัลยกรรม             1,450,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-005-0006 Sup กบรส.

504 AP-01 โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
 ล้านพิกเซล

โสตศึกษา                 13,600 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6720-005-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

505 AP-02 โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20
 ล้านพิกเซล

โสตศึกษา                 19,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6720-005-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

506 AP-03 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ โสตศึกษา                 20,800 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

507 AP-04 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 13,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

508 AP-05 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 2,500 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 27,700 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

509 AP-06 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 3,000 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 28,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

510 AP-07 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 3,500 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 30,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

511 AP-08 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 4,000 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 42,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

512 AP-09 โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
 4,500 ANSI Lumens

โสตศึกษา                 54,400 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-001-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

513 AP-10 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง
มุม 100 น้ิว

โสตศึกษา                   9,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

514 AP-11 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง
มุม 120 น้ิว

โสตศึกษา                 13,100 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

หนา้ 32 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

515 AP-12 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง
มุม 150 น้ิว

โสตศึกษา                 21,800 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-002-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

516 AP-13 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง
มุม 180 น้ิว

โสตศึกษา                 35,200 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-002-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

517 AP-14 โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยง
มุม 200 น้ิว

โสตศึกษา                 40,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 6730-002-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

518 AP-15 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิก
เซล ขนาด 32 น้ิว

โสตศึกษา                 10,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

519 AP-16 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 40 น้ิว

โสตศึกษา                 17,700 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

520 AP-17 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 48 น้ิว

โสตศึกษา                 21,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

521 AP-18 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 55 น้ิว

โสตศึกษา                 26,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

522 AP-19 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 
น้ิว

โสตศึกษา                   8,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

523 AP-20 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 32
 น้ิว

โสตศึกษา                 10,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

524 AP-21 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 40
 น้ิว

โสตศึกษา                 13,100 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

525 AP-22 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 48
 น้ิว

โสตศึกษา                 17,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

526 AP-23 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 50
 น้ิว

โสตศึกษา                 17,800 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0009 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

527 AP-24 โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ1920x1080 พิกเซล ขนาด 55
 น้ิว

โสตศึกษา                 23,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7730-005-0010 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

หนา้ 33 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
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528 H-01 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                 10,200 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

529 H-02 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                 17,600 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

530 H-03 งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดควัน โภชนาการ                 19,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4140-005-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

531 H-04 งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 35,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-007-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

532 H-05 งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 49,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-007-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

533 H-06 งานบ้านงานครัว ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 66,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-007-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

534 H-07 งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 19,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-001-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

535 H-08 งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 25,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-001-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

536 H-09 งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต โภชนาการ                   6,500 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-001-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

537 H-10 งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาดค 7 คิวบิกฟุต โภชนาการ                   9,400 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-001-0004 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

538 H-11 งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต โภชนาการ                 15,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 4110-001-0005 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

539 H-12 งานบ้านงานครัว เตาแก๊ส โภชนาการ                 10,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 7310-001-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

540 H-13 งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ โภชนาการ                 13,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 7310-001-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

541 H-14 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ฝ่ายบริหาร                   9,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

542 H-15 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน ฝ่ายบริหาร                 11,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

543 H-16 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น ฝ่ายบริหาร                 13,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-002-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

544 H-17 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบน่ังขับ ฝ่ายบริหาร                182,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-002-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

545 H-18 งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ฝ่ายบริหาร                 12,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3750-002-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

หนา้ 34 จาก 55
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ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

546 H-19 งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก ฝ่ายบริหาร                 14,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4110-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

547 H-20 งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ฝ่ายบริหาร                 15,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4110-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

548 H-21 งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 
ก๊อก

ฝ่ายบริหาร                 26,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4110-002-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

549 AUT-01 ชันสูตร เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 
(พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผลและ
เคร่ืองสกัดสาร พันธุกรรมอัตโนมัติ)

Real -time PCR System (operation 
software and automated extraction)

LAB 3,700,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-011-0001 Sup กบรส.

550 AUT-02 ชันสูตร ตู้บ่มเช้ือควบคุมอุณหภูมิ  ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร Incubator LAB 124,000               F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-011-0002 Sup กบรส.

551 AUT-03 ชันสูตร ตู้บ่มเช้ือควบคุมอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร Incubator LAB 250,000               M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-011-0003 Sup กบรส.

552 GB-01 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน ผู้ป่วยนอก                 36,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0001 Sup กบรส.

553 GB-02 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค ผู้ป่วยนอก                 60,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0002 Sup กบรส.

554 GB-03 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อม
เอกซเรย์ผ่านได้

ผู้ป่วยนอก                110,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0003 Sup กบรส.

555 GB-04 เตียง เตียงตรวจภายใน ผู้ป่วยนอก                 22,600 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0004 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

556 GB-05 เตียง เตียงตรวจภายในไฟฟ้า ผู้ป่วยนอก                100,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0005 Sup กบรส.

557 GB-06 เตียง เตียงตรวจโรคท่ัวไป ผู้ป่วยนอก                   6,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0006 Sup กบรส.

558 GB-07 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก ผู้ป่วยใน                100,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0007 Sup กบรส.

559 GB-08 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะและ
เสาน้ าเกลือ

ผู้ป่วยใน                 22,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0008 Sup กบรส.

560 GB-09 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกราวสไลด์พร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

ผู้ป่วยใน                 27,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0009 Sup กบรส.

561 GB-10 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก
พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ

ผู้ป่วยใน                 55,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0010 Sup กบรส.

562 GB-11 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์
พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ

ผู้ป่วยใน                 50,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0011 Sup กบรส.

563 GB-12 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะและ
เสาน้ าเกลือ

ผู้ป่วยใน                 33,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0012 Sup กบรส.

564 GB-13 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

ผู้ป่วยใน                 40,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0013 Sup กบรส.

565 GB-14 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและ
เสาน้ าเกลือ

ผู้ป่วยใน                 27,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0014 Sup กบรส.
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566 GB-15 เตียง เตียงผู้ป่วยชนิดสามราวสไลด์ไกพร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

ผู้ป่วยใน                 35,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0015 Sup กบรส.

567 GB-16 เตียง เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วย
พยุงและดึงกระดูก

ผู้ป่วยใน                270,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0016 Sup กบรส.

568 GB-17 เตียง เตียงผู้ป่วยส าหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 
motor

ผู้ป่วยใน                130,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0017 Sup กบรส.

569 GB-18 เตียง เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า ผู้ป่วยใน                 50,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0018 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

570 GB-19 เตียง เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก ผู้ป่วยใน                 15,500 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0019 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

571 GB-20 เตียง เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข ผู้ป่วยใน                 15,800 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0020 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

572 GB-21 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

                36,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0021 Sup กบรส.

573 GB-22 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

                75,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0022 Sup กบรส.

574 GB-23 เตียง เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อม
เอกซเรย์ผ่านได้

งานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

               100,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-001-0023 Sup กบรส.

575 O-01 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงคลอด ผู้ป่วยใน                 45,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0001 Sup กบรส.

576 O-02 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงคลอดไฟฟ้า ผู้ป่วยใน                300,000 F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0002 Sup กบรส.

577 O-03 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดผู้ป่วยท่ัวไป  - ศัลยกรรม                750,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0003 Sup กบรส.

578 O-04 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  - ศัลยกรรม             1,760,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0004 Sup ชนิดx-rayผ่านได้ กบรส.

579 O-05 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ Operating bed for Orthopedic surgery ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

            2,500,000 M2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0005 Sup กบรส.

580 O-06 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอก
พร้อมแผงควบคุมแบบ JoyStick ชนิด x-ray 
ผ่านได้

 - ศัลยกรรม 3,000,000            A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0006 Sup กบรส.

581 O-07 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และ
กระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้

Operating bed for Orthopedic and spine 
surgery 

ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

            3,600,000 A ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0007 Sup กบรส.

582 O-08 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมและกระดูกสันหลัง
ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้

 - ศัลยกรรม
ประสาท

            4,000,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0008 Sup สามารถต่อกับ head clamp
x-ray ผ่านได้

กบรส.

583 O-09 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และ
กระดูกสันหลัง

3,100,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0009 Rx กบรส.

584 O-10 เตียงผ่าตัด เตียงคลอด เตียงผ่าตัดสมองและกระดูก 3,000,000            S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-002-0010 Rx กบรส.

585 T-01 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                150,000 P ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0001 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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586 T-02 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                670,000 F3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0002 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

587 T-03 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 
กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             6,420,000 A ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0003 Elec กบรส.

588 T-04 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                260,000 P ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0004 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

589 T-05 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง             1,250,000 F3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0005 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

590 T-06 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                385,000 P ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0006 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

591 T-07 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                 27,500 P ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0007 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

592 T-08 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง             1,700,000 F2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0008 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

593 T-09 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง             2,235,000 F3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0009 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

594 T-10 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                 57,500 P ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0010 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

595 T-11 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง                500,000 F3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0011 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

596 T-12 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ส่วนกลาง             3,350,000 F1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0012 Elec บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

597 T-13 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 
กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             5,350,000 M1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6115-001-0013 Elec กบรส.

598 T-14 ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 เควีเอ. 
 (ไม่รวมอุปกณ์ต่อพ่วงและค่าติดต้ัง)

ส่วนกลาง                657,000 S ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6120-003-0001 Elec กบรส.

599 T-15 ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ. 
(ไม่รวมอุปกณ์ต่อพ่วงและค่าติดต้ัง)

ส่วนกลาง                410,000 F2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6120-003-0002 Elec กบรส.

600 T-16 ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ.  
(ไม่รวมอุปกณ์ต่อพ่วงและค่าติดต้ัง)

ส่วนกลาง                480,000 M2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 6120-003-0003 Elec กบรส.

601 T-17 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต์ 25 วัตต์

ฝ่ายบริหาร                 24,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5820-003-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

602 T-18 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี
ขนาด 10 วัตต์

ฝ่ายบริหาร                 28,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5820-003-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

603 T-19 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี
ขนาด 40 วัตต์

ฝ่ายบริหาร                 30,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5820-003-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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604 T-20 ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์

ฝ่ายบริหาร                 12,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5820-003-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

605 V-01 ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์
ธรรมดา

ส่วนกลาง                 40,800 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2340-003-0001 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

606 V-02 ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์
อัตโนมัติ

ส่วนกลาง                 48,500 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2340-003-0002 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

607 V-03 ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. ส่วนกลาง                 50,500 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2340-003-0003 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

608 V-04 ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี. ส่วนกลาง                 82,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2340-003-0004 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

609 V-05 ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี. ส่วนกลาง                150,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2340-003-0005 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

610 V-06 ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             1,288,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2310-003-0001 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

611 V-07 ยานพาหนะและขนส่ง รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 
1,300 ซีซี. (Eco car)

ส่วนกลาง                527,000 บริหาร รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2310-002-0001 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

612 V-08 ยานพาหนะและขนส่ง รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 
1,600 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 65 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง                743,000 บริหาร รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2310-002-0002 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

613 V-09 ยานพาหนะและขนส่ง รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 
1,800 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า
 85 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง 931,000 บริหาร รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2310-002-0003 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

614 V-10 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

ส่วนกลาง                729,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0001 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

615 V-11 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(CAB)

ส่วนกลาง                662,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0002 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

616 V-12 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี.  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(CAB)

ส่วนกลาง                829,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0003 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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617 V-13 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี.  หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                863,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0004 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

618 V-14 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                749,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0005 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

619 V-15 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

ส่วนกลาง                814,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0006 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

620 V-16 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                848,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0007 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

621 V-17 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา

ส่วนกลาง                575,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0008 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

622 V-18 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                609,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0009 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

623 V-19 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  
(CAB)

ส่วนกลาง                715,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0010 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

624 V-20 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

ส่วนกลาง                957,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0011 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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625 V-21 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                991,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0012 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

626 V-22 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 
ล้อ

ส่วนกลาง                982,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0013 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

627 V-23 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             1,075,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0014 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

628 V-24 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 105 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             1,375,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0015 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

629 V-25 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเทท้าย

ส่วนกลาง             1,980,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0016 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

630 V-26 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
กระบะเหล็ก

ส่วนกลาง             1,920,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0017 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

631 V-27 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
บรรทุกน้ า

ส่วนกลาง             2,500,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0018 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

632 V-28 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท
ท้าย

ส่วนกลาง                950,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0019 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

633 V-29 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย

ส่วนกลาง             2,400,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0020 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

หนา้ 40 จาก 55
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634 V-30 ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
เปิดข้างเทท้าย

ส่วนกลาง             2,119,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0021 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

635 V-31 ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ
ขับเคล่ือน 2 ล้อ

ส่วนกลาง             1,290,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0022 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

636 V-32 ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ
ขับเคล่ือน 4 ล้อ

ส่วนกลาง             1,570,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0023 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

637 V-33 ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบ
ขับเคล่ือน 2 ล้อ

ส่วนกลาง             1,280,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0024 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

638 V-34 ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบ
ขับเคล่ือน 4 ล้อ

ส่วนกลาง             1,490,000 F3 รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0025 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

639 V-35 ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก

ส่วนกลาง                 34,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0026 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

640 V-36 ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม ส่วนกลาง                 16,000 P รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2320-008-0027 Car บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

641 C-01 รถเข็น รถเข็นชนิดนอน ผู้ป่วยนอก                 20,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3920-005-0001 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

642 C-02 รถเข็น รถเข็นชนิดน่ัง ผู้ป่วยนอก                   6,900 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3920-005-0002 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

643 C-03 รถเข็น รถเข็นท าแผล ผู้ป่วยนอก                 12,800 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3920-005-0003 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

644 C-04 รถเข็น รถเข็นผ้าเป้ือน ซักฟอกและตัด
เย็บ

                11,500 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3920-005-0004 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

645 C-05 รถเข็น รถเข็นอาหาร โภชนาการ                   8,000 P ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 3920-005-0005 Sup บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

646 AMB-01 รถพยาบาล รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             2,000,000 F3 รถพยาบาล 2310-001-0001 Amb บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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647 AMB-02 รถพยาบาล รถพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน (รถตู้) ส่วนกลาง             1,800,000 F3 รถพยาบาล 2310-001-0002 Amb กบรส.

648 AMB-03 รถพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

ส่วนกลาง             1,000,000 p รถพยาบาล 2310-001-0003 Amb บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

649 AMB-04 รถพยาบาล รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตช้ันสูง 
(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G)

ส่วนกลาง             2,500,000 F2 รถพยาบาล 2310-001-0004 Amb กบรส.

650 MX-01 รถเอกซเรย์ รถอเนกประสงค์ รถบริจาคโลหิต ส่วนกลาง             7,338,000 S รถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถอ่ืนๆ 2310-005-0001 Car กบรส.

651 MX-02 รถเอกซเรย์ รถอเนกประสงค์ รถเอกซเรย์คล่ือนท่ีแบบภาพอนาล็อก 5,140,000            S ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2310-005-0002 Dx กบรส.

652 MX-03 รถเอกซเรย์ รถอเนกประสงค์ รถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีแบบภาพดิจิตอล 10,165,000           A ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2310-005-0003 Dx กบรส.

653 PW-01 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรง ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อย
กว่า 5 หัวจ่าย

ไตเทียม                860,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0003 Sup กบรส.

654 PW-02 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรง ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อย
กว่า 10 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,180,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0004 Sup กบรส.

655 PW-03 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรง ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อย
กว่า 15 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,395,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0005 Sup กบรส.

656 PW-04 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรง ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อย
กว่า 20 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,820,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0006 Sup กบรส.

657 PW-05 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรง ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อย
กว่า 30 หัวจ่าย

ไตเทียม             2,250,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0007 Sup กบรส.

658 PW-06 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ า ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อย
กว่า 5 หัวจ่าย

ไตเทียม                750,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0008 Sup กบรส.

659 PW-07 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ า ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อย
กว่า 10 หัวจ่าย

ไตเทียม                910,000 F2 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0009 Sup กบรส.

660 PW-08 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ า ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อย
กว่า 15 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,070,000 F1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0010 Sup กบรส.

661 PW-09 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ า ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อย
กว่า 20 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,180,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0011 Sup กบรส.

662 PW-10 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ า ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อย
กว่า 30 หัวจ่าย

ไตเทียม             1,926,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6515-042-0012 Sup กบรส.

663 FAC-01 โรงงาน กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                 15,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3210-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

664 FAC-02 โรงงาน กบไฟฟ้า ขนาด 6 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                 13,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3210-001-0002 Off กบรส.

665 FAC-03 โรงงาน กบไฟฟ้า ขนาด 8 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                 15,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3210-001-0003 Off กบรส.

666 FAC-04 โรงงาน เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบส่ัน 
ขนาด 112 x 225 มิลลิเมตร

ช่างซ่อมบ ารุง                   8,300 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3220-009-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

667 FAC-05 โรงงาน เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบ
สายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร

ช่างซ่อมบ ารุง                   9,400 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3220-009-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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668 FAC-06 โรงงาน เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบ
สายพาน ขนาด 75 มิลลิเมตร

ช่างซ่อมบ ารุง                   7,600 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3220-009-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

669 FAC-07 โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   5,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

670 FAC-08 โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   5,800 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

671 FAC-09 โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   6,300 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

672 FAC-10 โรงงาน เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   6,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

673 FAC-11 โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 
มิลลิเมตร

ช่างซ่อมบ ารุง                 15,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

674 FAC-12 โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 
มิลลิเมตร

ช่างซ่อมบ ารุง                 18,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

675 FAC-13 โรงงาน เคร่ืองบีบระบบไฮโดรลิค ช่างซ่อมบ ารุง                100,000 F2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0007 Off กบรส.

676 FAC-14 โรงงาน เคร่ืองผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ ช่างซ่อมบ ารุง 1,400,000             M1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3650-005-0001 Off กบรส.

677 FAC-15 โรงงาน เคร่ืองลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร ช่างซ่อมบ ารุง                   9,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3415-001-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

678 FAC-16 โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   5,600 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3210-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

679 FAC-17 โรงงาน เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า  แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว ช่างซ่อมบ ารุง                   6,900 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 3210-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

680 SCI-01 วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Binocular Microscope LAB 50,000                F3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6650-002-0001 Sup กบรส.

681 SCI-02 วิทยาศาสตร์ เคร่ืองนับเม็ดยาอัตโนมัติ prepack machine เภสัชกรรม  400,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-012-0001 Sup กบรส.

682 SCI-03 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมยาเคมีบ าบัด แบบข้ันสูง Isolator (Biosafety cabinet class III) เภสัชกรรม 2,200,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0001 Sup กบรส.

683 SCI-04 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมยาเคมีบ าบัด แบบพ้ืนฐาน Biosafety cabinet class II type B1 เภสัชกรรม 1,300,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0002 Sup กบรส.

684 SCI-05 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเช้ือเฉพาะราย  4 ฟุต Biosafety cabinet class II type B3 เภสัชกรรม 550,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0003 Sup กบรส.

685 SCI-06 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเช้ือเฉพาะราย  6 ฟุต Biosafety cabinet class II type B3 เภสัชกรรม 900,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0004 Sup กบรส.

686 SCI-07 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมสารอาหารทางหลอดเลือดด า ขนาด 4 ฟุต Laminar air flow hood (Horizontal) เภสัชกรรม 250,000 M1 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0005 Sup กบรส.

687 SCI-08 วิทยาศาสตร์ ตู้ผสมสารอาหารทางหลอดเลือดด า ขนาด 6 ฟุต Laminar air flow hood (Horizontal) เภสัชกรรม 400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน 6530-013-0006 Sup กบรส.

688 OFF-01 ส านักงาน เคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังโต๊ะ การเงิน-พัสดุ                 53,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7490-013-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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689 OFF-02 ส านักงาน เคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังพ้ืน การเงิน-พัสดุ                 75,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7490-013-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

690 OFF-03 ส านักงาน เคร่ืองบันทึกเงินสด การเงิน-พัสดุ                 25,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7490-013-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

691 OFF-04 ส านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

ส่วนกลาง                 18,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7520-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

692 OFF-05 ส านักงาน เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษและเข้าเล่มมือโยก

ส่วนกลาง                 12,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7520-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

693 OFF-06 ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร ส่วนกลาง                 13,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7910-003-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

694 OFF-07 ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ส่วนกลาง                 14,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7910-003-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

695 OFF-08 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และ
สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                120,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

696 OFF-09 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และ
สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                250,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

697 OFF-10 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และ
สี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                350,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

698 OFF-11 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และ
สี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                450,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

699 OFF-12 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                 50,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

700 OFF-13 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                100,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

701 OFF-14 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                120,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

702 OFF-15 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                180,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

703 OFF-16 ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

ส่วนกลาง                210,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0009 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

704 OFF-17 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ัง
ละ 10 แผ่น

ส่วนกลาง                 20,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

705 OFF-18 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ัง
ละ 20 แผ่น

ส่วนกลาง                 30,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

706 OFF-19 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ัง
ละ 30 แผ่น

ส่วนกลาง                 65,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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707 OFF-20 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลาย
คร้ังละ 10 แผ่น

ส่วนกลาง                 24,600 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

708 OFF-21 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลาย
คร้ังละ 20 แผ่น

ส่วนกลาง                 49,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

709 OFF-22 ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลาย
คร้ังละ 30 แผ่น

ส่วนกลาง 69,900 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

710 OFF-23 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
13,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 23,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

711 OFF-24 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
15,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 25,900 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

712 OFF-25 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 28,600 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

713 OFF-26 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
20,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 30,600 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

714 OFF-27 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 32,400 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

715 OFF-28 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 36,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

716 OFF-29 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 40,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

717 OFF-30 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
32,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 42,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

718 OFF-31 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 47,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0009 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

719 OFF-32 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 51,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0010 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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720 OFF-33 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
44,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 53,300 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0011 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

721 OFF-34 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
48,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 55,900 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0012 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

722 OFF-35 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
50,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 57,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0013 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

723 OFF-36 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 17,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0014 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

724 OFF-37 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 20,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0015 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

725 OFF-38 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 21,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0016 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

726 OFF-39 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 28,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0017 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

727 OFF-40 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ต้ังพ้ืน 
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 58,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0018 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

728 OFF-41 ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตู้ต้ังพ้ืน 
(ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู

ส่วนกลาง                 61,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 4120-001-0019 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

729 OFF-42 ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว ส่วนกลาง                 48,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-008-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

730 OFF-43 ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 
300 x 300 จุดต่อตารางน้ิว

ส่วนกลาง                 90,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0010 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

731 OFF-44 ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 
300 x 400 จุดต่อตารางน้ิว

ส่วนกลาง                130,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0011 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

732 OFF-45 ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 
300 x 600 จุดต่อตารางน้ิว

ส่วนกลาง                180,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0012 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

733 OFF-46 ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 
400 x 400 จุดต่อตารางน้ิว

ส่วนกลาง                180,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-003-0013 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

734 OFF-47 ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศแบบผังใต้เพดาน ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซี
เอฟเอ็ม

ส่วนกลาง                 55,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4140-005-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

735 OFF-48 ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศแบบผังใต้เพดาน ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 500 ซี
เอฟเอ็ม

ส่วนกลาง                 47,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 4140-005-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ
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736 OFF-49 ส านักงาน เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน

ส่วนกลาง                   9,700 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-009-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

737 OFF-50 ส านักงาน เคร่ืองอัดส าเนา ส่วนกลาง                 28,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7430-006-0001 Off กบรส.

738 OFF-51 ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ส่วนกลาง                   8,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7125-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

739 OFF-52 ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ส่วนกลาง                   5,500 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7125-002-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

740 OFF-53 ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก ส่วนกลาง                   7,900 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7125-002-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

741 OFF-54 ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา ส่วนกลาง                   8,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 7110-007-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

742 OFF-55 ส านักงาน ถังน้ าแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส่วนกลาง                   6,400 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

743 OFF-56 ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 
ลิตร

ส่วนกลาง                   5,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

744 OFF-57 ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 
ลิตร

ส่วนกลาง                   6,800 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0003 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

745 OFF-58 ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร

ส่วนกลาง                   9,200 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0004 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

746 OFF-59 ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 
ลิตร

ส่วนกลาง                   9,800 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0005 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

747 OFF-60 ส านักงาน ถังน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ส่วนกลาง                   8,700 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0006 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

748 OFF-61 ส านักงาน ถังน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ส่วนกลาง                 12,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0007 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

749 OFF-62 ส านักงาน ถังน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ส่วนกลาง                 15,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0008 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

750 OFF-63 ส านักงาน ถังน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร ส่วนกลาง                 19,500 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 3510-009-0009 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

751 OFF-64 ส านักงาน เคร่ืองขัดพ้ืน ฝ่ายบริหาร                 20,000 F3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7910-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

752 OFF-65 ส านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ20 แผ่น

ฝ่ายบริหาร                 18,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5805-001-0001 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

753 OFF-66 ส านักงาน เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้คร้ังละ 30 แผ่น

ฝ่ายบริหาร                 30,000 P ครุภัณฑ์ส านักงาน 5805-001-0002 Off บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สงป. ม.ค.61

ส านักงบประมาณ

754 SET-01 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบท่ี 1 major set 
no.1

ชุดเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

500,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0006 Rx กบรส.
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ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

755 SET-02 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบท่ี 2 major set 
no.2

ชุดเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

500,000               F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0007 Rx กบรส.

756 SET-03 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET) ชุดเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

420,000                F2 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0008 Rx กบรส.

757 SET-04 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดเล็ก (EXCISSION SET) ชุดเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

180,000               F3 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0009 Rx กบรส.

758 SET-05 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  Vascular  1 set ศัลยกรรม
หลอดเลือด

               400,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0010 Rx กบรส.

759 SET-06 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  AVF 1 set ศัลยกรรม
หลอดเลือด

               300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0011 Rx กบรส.

760 SET-07 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  Microvascular 1 set ศัลยกรรม
หลอดเลือด

               150,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0012 Rx กบรส.

761 SET-08 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set Tunneler 1 set ศัลยกรรม
หลอดเลือด

               300,000 S ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา 6515-039-0013 Rx กบรส.

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบท่ี 1 major set
 no.1

ชุดเคร่ืองมือ
ผ่าตัด

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ THORACIC หรือ
แบบ OVERHOLT ปลายโค้ง ยาว 9-11 น้ิว 
จ านวน 2 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือด RIGHT ANGLED แบบ 
GEMINI หรือแบบ ปลายโค้ง ยาว 9 น้ิว จ านวน
 4 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ ROCHESTER-PEAN
 ปลายตรงยาว 8-9 น้ิว จ านวน 4 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ 
ROCHESTER-OCHSNER ปลายตรง มีเข้ียว 
1x2 เข้ียว ยาว 8 น้ิว จ านวน 4 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ MAYO-HEGAR ด้าม
ทอง ยาว 8 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ CRILE-WOOD  ด้าม
ทอง ยาว 8 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ BABCOCK ปลายตรง ยาว 
6 1/4 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ALLIS มีเข้ียว 4x5 เข้ียว 
ยาว 6  น้ิว จ านวน 4 ช้ิน

รายละเอียดแนบท้ายประกอบชุดเคร่ืองมือผ่าตัด
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คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ CRILE หรือ 
CRILE-RANKIN ปลายตรง ยาว 6 1/4 น้ิว 
จ านวน 6 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ CRILE CLASSIC หรือ
 CRILE-RANKIN ปลายโค้ง ยาว 6 1/4 น้ิว 
จ านวน 12 ช้ิน

คีบจับผ้าแบบ BACKHAUS ยาว 5-6 น้ิว 
จ านวน 7  ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ KELLY GRIP ใบถ่างลึก 3-4 น้ิว
 ใบถ่างกว้าง 2-3 น้ิว ยาว 10 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ DEAVER ด้ามจับแบบ 
STANDARD ใบถ่างกว้าง 1 1/2 น้ิว ยาว 11-12
 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ DEAVER ด้ามจับแบบ 
STANDARD ใบถ่างกว้าง 3 น้ิว ยาว 12-13 น้ิว
 จ านวน 1 ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ RIBBON ใบถ่างกว้าง 1-1 1/2 
น้ิว ยาว 13-13.5 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ RIBBON ใบถ่างกว้าง 2 น้ิว 
ความยาว 13-13.5 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

ท่ีถ่างแผลแบบ MIDDELDORPF ใบถ่างขนาด 
26-28 x 28-30 มม. ยาว 9 1/4 น้ิว จ านวน 2 
ช้ิน

เคร่ืองมือส าหรับดูดของเหลวแบบ POOLE ยาว
 8-10 น้ิว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 Fr. 
จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING ไม่มีเข้ียว ยาว 
10 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE มีเข้ียว 1x2 เข้ียว 
ยาว 10 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ POTTS-SMITH หรือแบบ
ปลายเรียวเล็ก ไม่มีเข้ียว ยาว 9-10 น้ิว จ านวน
 2 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ METZENBAUM ด้าม
ทอง ปลายโค้ง ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ METZENBAUM 
ธรรมดา ปลายโค้ง ยาว 8 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

หนา้ 49 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ MAYO ด้ามทอง 
ปลายตรง ยาว 6 3/4" น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ MAYO ด้ามทอง ปลาย
โค้ง ยาว 6 3/4" น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดไหมแบบ MIXTER หรือแบบ 
STANDARD ปลายแบบ มน/มน ยาว 6-7  น้ิว 
จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE มีเข้ียว 1x2 เข้ียว 
ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING ไม่มีเข้ียว ยาว 
5-6 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ADSON ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 4-5  น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กล่องใส่เคร่ืองมือ จ านวน 1 ชุด

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ แบบท่ี 2 major set
 no.2

Tonsil  Clamp = 2

Dennis Forceps = 2

Babcock Intestinal Forceps = 4

Allis Tissue Forceps = 4

Sponge Holding Forceps = 2

Mosquito Artery Forceps Curved  = 12

Needle Holder 6", 7" = 2, 1

Artery Forceps Straight 5.5" = 4

Artery Forceps Curved 5.5" = 6

Small Towel Clips = 7

Richardson Retractor = 2

Army Navy Retractor = 2

Parker Retractor = 2

Vein Retractor = 2

Crile Retractor = 2

Long Non Tooth Forceps = 1

Short Tooth Forceps = 2

Short Non Tooth  Forceps = 2

Non Tooth Forceps 5.5" = 1

Adson Non Tooth Forceps = 2

Adson Tooth Forceps = 2
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Knife Handle No.3 = 2

Mayo Scissors Straight = 1

Metzenbaum Scissors = 1

Stitch Scissors = 1

Pool Abdominal Suction = 1

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET)

คีมหนีบจับส าลีหรือผ้าก๊อสแบบ SPONGE 
CLASSIC หรือแบบ FORESTER ตรงยาว 9-10
 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ MAYO-HEGAR ด้าม
ทอง ยาว 7-7 1/2 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ HALSEY ด้ามทอง ยาว
 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ 
ROCHESTER-OCHSNER ปลายตรง ยาว 6 1/4
 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ BABCOCK ปลายตรง ยาว 
6 1/4 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ALLIS มีเข้ียว 4x5 เข้ียว 
ยาว 6  น้ิว จ านวน 4 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ CRILE หรือ 
CRILE-RANKIN ปลายตรง ยาว 6 1/4 น้ิว 
จ านวน 6 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ CRILE CLASSIC หรือ
 CRILE-RANKIN ปลายโค้ง ยาว 6 1/4 น้ิว 
จ านวน 12 ช้ิน

คีบจับผ้าแบบ BACKHAUS ยาว 5-6 น้ิว 
จ านวน 7 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 8 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING ชนิดไม่มีเข้ียว 
ยาว 8 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

เคร่ืองมือส าหรับดูดของเหลวแบบ POOL โค้ง 
ยาว 7-10 น้ิว เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 23 fr. 
จ านวน 1 ช้ิน

เคร่ืองมือส าหรับดูดของเหลวแบบ YANKAUER 
โค้ง ยาว 10-11 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน
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ท่ีถ่างแผลแบบ KEIIY GRIP ใบถ่างลึก 2  น้ิว 
ใบถ่างกว้าง 1 1/2 น้ิว ความยาว 9-11 น้ิว 
จ านวน 1 ช้ิน

เคร่ืองมือถ่างเน่ือเย่ือแบบ U.S. ARMY 
RETRACTORS ยาว 8-9 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ METZENBAUM ด้าม
ทอง ปลายโค้ง ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ MAYO ด้ามทอง ปลาย
โค้ง ยาว 6 3/4" น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดไหมแบบ MIXTER หรือแบบ 
STANDARD ปลายแบบ มน/มน ยาว 6-7  น้ิว 
จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE มีเข้ียว 1x2 เข้ียว 
ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING ไม่มีเข้ียว ยาว 
5-6 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ADSON ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 4-5  น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4 จ านวน 2 ช้ิน

ถาดใส่ด้ามมีดขนาดประมาณ 5-6x8 น้ิว 
จ านวน 1 ช้ิน

กล่องใส่เคร่ืองมือ จ านวน 1 ชุด

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดเล็ก (EXCISSION SET)

คีมหนีบจับส าลีหรือผ้าก๊อสแบบ SPONGE 
CLASSIC หรือแบบ FORESTER ตรงยาว 9-10
 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผล แบบ MAYO-HEGAR ด้าม
ทอง ยาว 6-7 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ CRILE-WOOD ด้าม
ทองยาว 6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีมจับเข็มเย็บแผลแบบ HALSEY ด้ามทองยาว 
5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ALLIS ชนิดมีเข้ียว 4x5 
เข้ียวยาว 6  น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ CRILE ชนิดปลายโค้ง
 ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 6 ช้ิน
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คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ HALSTED ชนิด
ปลายตรง ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 4 ช้ิน

คีบหนีบจับเส้นเลือดแบบ HALSTED ชนิด
ปลายโค้ง ยาว 5-5 1/2 น้ิว จ านวน 6 ช้ิน

คีบจับผ้าแบบ BACKHAUS ยาว 5-6 น้ิว 
จ านวน 6 ช้ิน

เคร่ืองมือถ่างเน้ือเย่ือแบบ U.S. ARMY 
RETRACTORS ยาว 8-9 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 8 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING  ชนิดไม่มีเข้ียว 
ยาว 8 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ METZENBAUM ชนิด
ด้ามทอง ปลายโค้ง ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดไหมแบบ MIXTER หรือแบบ 
STANDARD ปลายแบบ มน/มน ยาว 6-7  น้ิว 
จ านวน 1 ช้ิน

กรรไกรตัดเน้ือเย่ือแบบ MAYO ชนิดด้ามทอง 
ปลายโค้ง ยาว 6 3/4" น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ TISSUE ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ DRESSING ชนิดไม่มีเข้ียว 
ยาว 5-6 น้ิว จ านวน 1 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ADSON ชนิดมีเข้ียว 1x2 
เข้ียว ยาว 4-5  น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

คีบจับเน้ือเย่ือแบบ ADSON ชนิดไม่มีเข้ียว ยาว
 4-5 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

เคร่ืองมือถ่างเน้ือเย่ือ แบบ SENN 
RETRACTORS ยาว 6-8 น้ิว จ านวน 2 ช้ิน

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3 จ านวน 1 ช้ิน

ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4 จ านวน 1 ช้ิน

ท่อดูดของเหลวแบบ FRAZIER เบอร์ 15 
จ านวน 1 ช้ิน

ถ้วยใส่น้ ายาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-8.5 ซ.ม. 
จ านวน 1 ช้ิน

ชามรูปไตขนาดเล็ก ขนาด 20 ซ.ม. จ านวน 1 
ช้ิน

หนา้ 53 จาก 55



ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

ถาดใส่ด้ามมีดขนาดประมาณ 5-6x8 น้ิว 
จ านวน 1 ช้ิน

กล่องใส่เคร่ืองมือ จ านวน 1 ชุด

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  Vascular  1 set 
ประกอบด้วย

Self  Retaining Retractor, Blunt  3 x4  =1

Self  Retaining Retractor, Blunt  2 x3  =1

Senn Retractor, Blunt  =2

Vascular Forceps =4

Bulldog Clamp, Angle =4

Baby  Mixture =2

Metzenbaum Scissors 5" =1

Pott Vascular Scissor, Angle =1

Adson Tooth Forceps =2

Black embolus grasping forceps 7.5" =2

Crile wood needle holder 6.5" =1

Crile wood needle holder 5" =1

Suction Tip No.8 =1

Heparin flushing needle ใหญ่ =1

Heparin flushing needle เล็ก =1

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  AVF 1 set 
ประกอบด้วย

Self  Retaining Retractor, Blunt  3 x4  =1

Self  Retaining Retractor, Blunt  2 x3  =1

Senn Retractor, Blunt  =2

Vascular Forceps =4

Bulldog Clamp, Angle =4

Baby  Mixture =2

Metzenbaum Scissors 5" =1

Pott Vascular Scissor, Angle =1

Adson Tooth Forceps =2

Heparin flushing needle ใหญ่ =1

Heparin flushing needle เล็ก =1
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ID รหัส กลุ่ม รายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ) แผนก  ราคา 
(ต่อหน่วย)

ระดับสถาน
บริการ

ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ รหัสครุภัณฑ์ ประเภท หมายเหตุ อ้างอิง

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set  Microvascular 1 
set ประกอบด้วย

Micro Port Scissor, Angle =1

Micro Ring Forceps 1.5 mm =1

Micro Needle Holder, Curved, Locked =1

Blade Handle No.7 =1

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด Set Tunneler 1 set 
ประกอบด้วย

ด้ามจับ Tunneller =1

ตัวแกนตรงยาว 18" =1

ตัวแกนตรงยาว 10" =1

ตัวแกนโค้งยาว 10" =1

ตัวแกนโค้งยาว 8" =1

ตัวแกนโค้งยาว 6" =1

ชุดหัวตุ่ม =4

หนา้ 55 จาก 55



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 3525/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียด งบลงทุน รายการครุภัณฑ์  
ในค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 

 
 
 
 
 

 








