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คำนำ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
ทรัพยากรด้านงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที ่ดิน และสิ ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานส่วนภูม ิภาค  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่กระบวนการเสนอคำขอ อนุมัติ จัดสรร ตลอดจนการกำกับ
ติดตาม ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายการงบลงทุน ในการจัดทำคำของบลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานจำเป็นต้องใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์อ้างอิงประกอบการพิจารณาเสนอคำของบลงทุนมายังกองบริหาร
การสาธารณสุข ซึ่งเดิมมีการประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้รายการและราคาไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากบัญชี
อ้างอิงสำคัญอื่น การจัดทำไฟล์ข้อมูลแบบแยกแหล่งอ้างอิงส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหารายการ 
และอาจละเลยรายการสำคัญในบัญชีอื่นได้ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบัญชีรายการครภัุณฑ์ดังกลา่ว               
จึงแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงานกำหนดรายการครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์
การแพทย์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2) คณะทำงานกำหนดราคาครุภัณฑ์
การแพทย์เพื่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อพิจารณาทบทวน
บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม เหมาะสมทั้งในด้าน
รายละเอียดรายการและราคา ในการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและให้
ข้อมูลในการทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้นำรายการครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ และบัญชีรายการคอมพิวเตอร์และ 
CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มารวบรวมไว้ในบัญชีนี้ด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
และครอบคลุมรายการครุภัณฑ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็น “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการ
อ้างอิงการจัดทำคำของบลงทุน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ในฐานะผู ้จ ัดทำ ขอขอบคุณ 
คณะผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความสำคัญและเปิดโอกาสให้มีการทบทวนบญัชี
ดังกล่าวข้ึน และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการประชุม ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลสำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
“บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่ อหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบลงทุน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก
เว็บไซต์ของกองบริหารการสาธารณสุข www.phdb.moph.go.th ในหัวข้อประชาสัมพันธ์        
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       ของหน่วยงานสงักัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. คำสัง่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุที่ 316/2565 
      เร่ือง แตง่ตัง้คณะทำงานกำหนดรายการครุภณัฑ์การแพทยเ์พื่อจัดทำบญัชคีรุภัณฑ์ 
      การแพทยข์องหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. คำสัง่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที ่599/2565  
       เร่ืองแก้ไขคำสัง่แตง่ตัง้คณะทำงานกำหนดราคาครุภัณฑ์การแพทยเ์พื่อจัดทำบัญชี 
       ครุภัณฑ์การแพทย์ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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คำชี้แจง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
ด้านงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที ่ดิน และสิ ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั ้งแต่กระบวนการเสนอคำขอ อนุมัติ จัดสรร ตลอดจนการกำกับติดตาม ประเมินผล               
การบริหารงบประมาณรายการงบลงทุน ในการจัดทำคำของบลงทุนให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องใช้บัญชี
รายการครุภัณฑ์อ้างอิงประกอบการพิจารณาเสนอคำของบลงทุนมายังกองบริหารการสาธารณสุข ซึ ่งเดิมมีการ
ประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้รายการ
และราคาไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมรายการครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากบัญชีอ้างอิงสำคัญอื่น การจัดทำไฟล์ข้อมูล             
แบบแยกแหล่งอ้างอิงส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหารายการและอาจละเลยรายการสำคัญในบัญชีอื่นได้ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของบัญชีรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว               
จึงแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงานกำหนดรายการครุภัณฑ์การแพทย์เพื ่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์
การแพทย์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2) คณะทำงานกำหนดราคาครุภัณฑ์การแพทย์
เพื่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อพิจารณาทบทวนบัญชีรายการ
ครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม เหมาะสมทั้งในด้านรายละเอียดรายการ 
และราคา ในการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลในการทบทวนบัญชี
รายการครุภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้นำรายการครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ และบัญชีรายการคอมพิวเตอร์และ CCTV ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม มารวบรวมไว้ในบัญชีนี้ด้วย เพื ่อความสะดวกในการใช้งานและครอบคลุมรายการครุภัณฑ์สำคัญ                  
ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็น “บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ขึ้น โดยมีวัตถปุระสงคห์ลัก
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการอ้างอิงการจัดทำคำของบลงทุน ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางสำคัญในการพิจารณาทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปไดด้ังนี ้

• รวบรวมรายการทุกแหล่งอ้างอิงสำคัญ เพื่อความสะดวกในการค้นหารายการ ได้แก่  
1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2) บัญชีครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ 
3) บัญชีนวัตกรรมไทย ของสำนักงบประมาณ 
4) บัญชีรายการคอมพิวเตอร์ และ CCTV ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

• กำหนดรายการและราคาเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน 
มีคุณภาพในการดูแลประชาชน สามารถจัดซื้อได้ในปัจจุบัน  

• ปรับช่ือรายการให้กระชับ เพิ่มช่ือรายการภาษาอังกฤษ อักษรย่อ และรหัสครุภัณฑ์  

• จัดหมวดหมู่รายการ ให้สอดคล้องตามกลุ่มเครื่องมือสำคัญ 44 กลุ่มเครื่องมือสำคัญ 
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ปัจจุบันบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบไปด้วยรายการครุภัณฑ์             

11 ประเภท จำแนกเป็น 44 กลุ่มเครื่องมือสำคัญ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,071 รายการ ในส่วนของรายละเอียด

รายการที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดทำคำของบประมาณรายการงบลงทุน ประกอบไปด้วย 1) ประเภทครุภัณฑ์          

2) กลุ ่มเครื ่องมือ 3) รหัสครุภัณฑ์ 4)ชื ่อรายการภาษาไทย 5) ชื ่อรายการภาษาอังกฤษ 6) ราคาต่อหน่วย           

7) หน่วยนับ 8) แหล่งอ้างอิง และ 9) รอบบัญชีที่ใช้ในการอ้างอิง 

 ทั้งนี้รายการที่อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ และ กระทรวงดิจิตัลฯ ควรตรวจสอบรายการและราคา   

จากเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ และ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก่อนเลือกใช้รายการ เนื่องจาก           

มีการประกาศปรับปรุงบัญชีอย่างต่อเนื่องในระหว่างปีงบประมาณ  

รายละเอียดบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ดังนี ้

ประเภทครุภัณฑ์ 
 

กลุ่มเครื่องมือ ตัวย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวน
รายการ 

11 ประเภท 44 กลุ่มเครื่องมือ 1,071 
1. ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF Defibrillation 6 

2 กล้องจุลทรรศน์ในการผ่าตัด MC Microscopy 17 

3 กล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษา ES Endoscopic examination 47 

4 กายภาพบำบัด PT Physical Therapy 33 

5 คลังเลือด BB Blood Bank 22 

6 ควบคุมการให้สารน้ำ IP Infusion pump 3 

7 โคมไฟผ่าตัด LO Lamp operation 4 

8 จักษุ EM Eye medical 54 

9 จ่ายกลาง CSSD Central Sterile Supply 
Department 

66 

10 จ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเยื่อ CE Cauterization equipment 16 

11 ช่วยหายใจ RS Respiration 12 

12 ชันสูตร LAB Laboratory 12 

13 ตรวจทารกในครรภ์ FT Fetus 5 

14 ตรวจรักษาหัวใจและปอด HL Heart Lung 23 

15 ตรวจวินิจฉัยและรักษาสมอง NE Neuro equipment 6 

16 ติดตามการทำงานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ 

ME Monitor equipment 30 

17 เตียงผ่าตัด-คลอด OB Operation Bed 11 

18 เตียงผู้ป่วย BP Bed patient 21 

19 ไตเทียม CKD Chronic Kidney Disease 16 
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ประเภทครุภัณฑ์ 
 

กลุ่มเครื่องมือ ตัวย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ จำนวน
รายการ 

20 ทันตกรรม DE Dental equipment 37 

21 ทารกแรกคลอด NB New born 14 

22 ผ่าตัด OE Operation equipment 22 

23 เภสัชกรรม PHR Pharmacy 8 

24 รังสีรักษา RT Radio therapy 9 

25 วิสัญญี AE Anesthesia equipment 4 

26 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT Orthopedic  15 

27 ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ URO Urology 8 

28 สนับสนุนการแพทย์ MP Medical Support 22 

29 หู คอ จมูก ENT Ear Nose Trost 20 

30 อัลตราซาวนด์ US Ultrasound 10 

31 เอกซเรย์ XR Xray 47 

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 32 ไฟฟ้าและวิทยุ EE Electric equipment 19 

3. ครุภัณฑ์โรงงาน 33 ช่างซ่อมบำรุง HT Hand Tool 13 

4. ครุภัณฑ์การเกษตร 34 การเกษตร AC Agriculture 19 

5. ครุภัณฑ์การศึกษา 35 การศึกษา ED Education 12 

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV Close Circuit Television 17 

37 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ COM Computer 69 

7. ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

38 โฆษณาและเผยแพร่ AP Advertise and publish 19 

8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 39 งานบ้านงานครัว HK Housework kitchen work 29 

9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 40 ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ VM Vehicle medical 17 

41 ยานพาหนะและขนส่ง VT Vehicle transport 81 

10. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 42 วิทยาศาสตร์ SC Science 13 

11. ครุภัณฑ์สำนักงาน 44 สำนักงาน OFF Office 75 

43 เครื่องปรับอากาศและฟอกอากาศ AIR Air condition 68 
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF Defibrillation

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-1 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillator          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-2 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ต้ังพ้ืน
จอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน

Automated External Defibrillator with 
Cabinet

         70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-3 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพา พร้อมแสดง
ประสิทธิภาพการนวดหัวใจ

Automated External Defibrillator with 
Heart Massage Efficiency

        250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-4 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัด
ออกซิเจนในเลือด

Biphasic Defibrillator with Blood 
Oxygen Monitor

        300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-5 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาในอากาศยาน Portable Defibrillator in Aircraft         430,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กระตุกไฟฟ้าหัวใจ DF-6 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัด
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด

Biphasic Defibrillator with Blood 
Oxygen and Carbon Dioxide Oxygen 
Monitor

        450,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC Microscopy

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-1 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก ENT Surgical Microscope      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-2 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบโฟกัส
ด้วยไฟฟ้า

ENT Surgical Microscope with 
Autofocus

     2,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-3 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบโฟกัส
ด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย

ENT Surgical Microscope with 
Autofocus and assistant camera

     3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-4 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดหู คอ จมูก พร้อมระบบโฟกัส
ด้วยไฟฟ้ากล้องผู้ช่วยและล็อคหัวกล้องด้วยไฟฟ้า

Advanced ENT Surgical Microscope      4,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-5 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตาชนิดเคล่ือนท่ี Mobile Ophthalmic Surgical 
Microscope

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-6 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตา Ophthalmic Surgical Microscope      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-7 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตา พร้อมระบบบันทึก
วีดิทัศน์

Ophthalmic Surgical Microscope with 
Video Camera with Video Recording 
System

     2,700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-8 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดตาคมชัดสูง พร้อม
ระบบบันทึกวีดิทัศน์

Ophthalmic Surgical Microscope with 
Enhance Red Reflex and High 
Definition Video Recording System

     3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-9 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา Ophthalmic Surgical Microscope for 
Retinal Surgery

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-10 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อม
ชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า

Ophthalmic Surgical Microscope for 
Retinal Surgery with Inverter Tube

     5,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-11 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานทันตกรรม Dental Operating Microscope      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-12 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานทันตกรรม พร้อมชุด
ถ่ายทอดภาพ

Dental Operating Microscope with 
Video  System

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-13 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดฟันระบบปรับและล็อคหัว
กล้องด้วยไฟฟ้า พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ

Dental Operating Microscope with 
Motorized Focus Controller and Video 
System

     3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-14 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบ
พ้ืนฐานคมชัดสูง

Basic Operating Microscope      4,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-15 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบ
พ้ืนฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี

Operating Microscope with 
Fluorescene 

     6,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-16 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบข้ัน
สูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพ

Advanced Operating Microscope     10,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องจุลทรรศน์ใน
การผ่าตัด

MC-17 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบข้ัน
สูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพ
พร้อมระบบฉีดสี

Advanced Operating Microscope with 
Fluorescene 

    12,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES Endoscopic examination

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-1 เคร่ืองส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ออปติค Laryngoscope          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-2 เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาด
เล็ก

Videolaryngoscope : Portable         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-3 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะ
ปัสสาวะ

Cysto-Urethroscope          280,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-4 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดแท่ง Stylet Videolaryngoscope stylet type         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-5 กล้องส่องตรวจและรักษาในไต Percutaneous Nephroscope         380,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-6 กล้องส่องตรวจท่อไต Semi-Rigid Ureterorenoscope         400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-7 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดต่อมลูกหมาก TURP         400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-8 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วน
ต้นแบบพ้ืนฐาน

Standard Gastroscope         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-9 เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาด
กลาง

Videolaryngoscope : Standard         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-10 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่แบบพ้ืนฐาน Standard Colonoscope         600,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-11 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะ
ปัสสาวะแบบโค้งงอ

Flexible Cystoscope         600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-12 กล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ Flexible Ureterorenoscope         650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-13 กล้องส่องตรวจเน้ือเย่ือปากมดลูก Colposcopy         700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-14 เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาด
ใหญ่

Videolaryngoscope : Special / 
Complete

        700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-15 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วน
ต้นแบบพ้ืนฐาน พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

Standard Gastrovideoscop with 
Control  System

     1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-16 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่แบบพ้ืนฐาน พร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ

Standard Colonovideoscope with 
Control System

     1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-17 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อนชนิดวีดิ
ทัศน์แบบคมชัด

Duodenovideoscope      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-18 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ชนิดโค้ง
งอได้

 Flexible Intubating Videoscope      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-19 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น
ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด

Gastrovideoscope      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-20 กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์
ออฟติค

Rigid Fiberoptic  Bronchoscopy      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-21 กล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอชนิดวีดิทัศน์ Flexible Ureterorenovideoscop      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-22 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะ
ปัสสาวะแบบโค้งงอชนิดวีดิทัศน์

Flexible Cysto-Videoscope      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-23 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด Colonovideoscope      1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-24 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง High Definition  Colonovideoscope      1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-25 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อนชนิดวีดิ
ทัศน์แบบคมชัดสูง

High Definition Duodenovideoscope      1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-26 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น
ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

High Definition Gastrovideoscope      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-27 กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง High Definition Video Colposcopy      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-28 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ชนิดโค้ง
งอได้แบบไฟเบอร์ออฟติค พร้อมอุปกรณ์แสดงผลท่ี
จอภาพ

 Flexible  Fiberoptic  Intubating 
Bronchooscope

     1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-29 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น
ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

Gastrovideoscope with  Control 
System

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-30 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์วีดิทัศน์แบบ
คมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

High Definition Colonovideoscope 
with Control System

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-31 กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบ 4K  Video Colposcopy with 4K      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-32 กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก พร้อมชุดถ่ายทอด
สัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค

Hysteroscopy      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-33 กล้องส่องตรวจท่อไตและไตชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุด
ถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง

Flexible Ureterorenoscope with HD 
Camera System

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-34 กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบ 3 chip 
full HD

 Video Colposcopy with 3 Chip Full HD      2,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-35 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อนชนิดวีดิ
ทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

Duodenovideoscope with Control 
System

     2,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-36 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะ
ปัสสาวะชนิดโค้งงอได้ พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณ
ความละเอียดสูง

Flexible Cysto -Urethroscope with HD 
Camera System

     2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-37 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิ
ทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ

High Definition Laparoscopic 2D with 
Control System

     2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-38 กล้องส่องตรวจเน้ือเย่ือปากมดลูกชนิดวีดิทัศน์ความ
คมชัดสูง

Colposcopy with Video Processor      3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-39 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุด
ประมวลสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์

Video fiberoptic  Bronchoscopy with 
Video Processor

     3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-40 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น
ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ
ภาพ

High Definition Gastrovideoscope with 
Control System

     3,700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-41 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 
พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

High Definition Gastrovideoscop and 
Colonovideoscope with Control 
System

     3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-42 กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ าดีและตับอ่อนชนิดวีดิ
ทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

High Definition Duodenovideoscope 
with Control System

     3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-43 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและล าไส้
ใหญ่ พร้อมระบบวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ

Rigid Laparoscopic 3D with Control 
System

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-44 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและล าไส้
ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ชนิดภาพ 3 มิติ กล้องปรับได้

Flexible Laparoscopic 3D with Control 
System

     6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-45 กล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ ด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง

Endobronchial Ultrasound      7,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-46 กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ าดี
และตับอ่อนด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง พร้อมชุด
ควบคุมสัญญาณภาพ

Ultrasound Gastrovideoscopes with 
Control System

    12,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กล้องส่องตรวจ
วินิจฉัยและรักษา

ES-47 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ระบบวีดิ
ทัศน์แบบเคล่ือนย้ายได้ เพ่ือช่วยในการตรวจทางเดิน
หายใจและใส่ท่อหายใจ

Portable Flexible  Bronchooscope         500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT Physical Therapy

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-1 เคร่ืองวัดแรงบีบมือ hand pressure gauge          33,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-2 เคร่ืองฝึกยืน พร้อมเตียงไฟฟ้า Standing trainer with electric bed          38,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-3 ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ Parallel Bar          50,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-4 จักรยานไฟฟ้าออกก าลังกาย electric exercise bike          54,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-5 หม้อแช่พาราฟิน paraffin cauldron          54,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-6 หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น hot plate boiler At least 6 sheets in 
size

         60,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-7 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า electrical nerve ending stimulator          85,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-8 จักรยานน่ังป่ัน Stationary Bicycle          85,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-9 เคร่ืองอัลตราซาวด์เพ่ือการรักษา Therapeutic Ultrasound          90,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-10 หม้อต้มแผ่นความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น Hot plate boiler, no less than 12 
plates

         97,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-11 ลู่ว่ิงไฟฟ้า treadmill         120,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-12 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงไม่ปรับระดับ Automatic neck and back traction 
machine with non-leveling bed

        160,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-13 เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า Electrical Stimulation         200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-14 เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ Electrical muscle stimulator with 
ultrasound

        250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-15 เคร่ืองกระตุ้นการกลืนด้วยกระแสไฟฟ้า electrical swallowing stimulator         250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-16 เคร่ืองบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเน่ือง Continuous Knee and Hip Exercise 
Machine

        260,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-17 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าแบบต่อเน่ือง Knee CPM         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-18 เคร่ืองบริหารข้อไหล่แบบต่อเน่ือง Continuous shoulder exercise machine         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-19 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ Automatic neck and back traction 
machine with adjustable bed

        350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-20 เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน short wave heater         370,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-21 เคร่ืองช่วยพยุงตัวแบบมีรางเล่ือน buoyancy aids with sliding rails         500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-22 เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ก าลังสูง High Power Laser Therapy         850,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-23 เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทกแบบ Radial Shock Wave, Radial         900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-24 เคร่ืองตรวจสมรรภาพการท างานของหัวใจขณะออก
ก าลังกาย

Heart rate monitor during exercise      1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-25 เคร่ืองตรวจกล้ามเน้ือด้วยคล่ืนไฟฟ้า Electromyography      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-26 เคร่ืองตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงสวนปลาย ABI      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-27 เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทกแบบ Focused Shock Wave, Focused      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-28 เคร่ืองตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ Bladder dynamics tester      3,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-29 เคร่ืองวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกก าลังกาย Cardio Pulmonary Exercise Test      3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-30 ชุดจักรยานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบน่ังป่ัน) พร้อม
วัดความดันโลหิต และวัดปริมาณความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด

Leg Ergometer with BP and SpO2         600,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-31 เคร่ืองส่ันปอดความถ่ีสูงระบบอัตโนมัติ High Frequency Chest Wall Oscillation         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-32 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ าหนักบางส่วน 
(ชุดพ้ืนฐาน) SPW1

82,500         ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 65
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

กายภาพบ าบัด PT-33 อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ าหนักบางส่วน 
(ชุด Full Set) SPW1

90,000
ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 65
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB Blood Bank

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-1 เคร่ืองมืออุ่นสารน้ าหรือเลือดเพ่ือให้ทางหลอดเลือดด า Intravenous Fluid Warming System          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-2 ตู้อุ่นสารน้ า ความจุต้องไม่น้อยกว่า 20 ขวด Warming Cabinet         100,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-3 เคร่ืองอุ่นเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดไม่
สัมผัสน้ าสามารถอุ่นเลือดได้ พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 
ถุง

Blood Warming         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-4 ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 80 ถุง

Freezer to store plasma at -20 
degrees Celsius, not less than 80 bags

         60,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-5 เคร่ืองป่ันเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit Centrifuge          80,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-6 เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบ
ควบคุมความเย็น 6 ถุง

Blood Component Centrifuge with 
Cooling Control 6 Bags

     1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-7 เคร่ืองป่ันแยกส่วนประกอบของเลือด พร้อมระบบ
ควบคุมความเย็น 12 ถุง

Blood Centrifuge with Cooling Control 
System 12 Bags

     1,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-8 เคร่ืองเขย่า พร้อมช่ังน้ าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ Electronic Blood Collection Monitor         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-9 เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบต้ังโต๊ะ 1 หัว Automatic Benchtop Tube Sealer         100,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-10 ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 300 ถุง

Freezer to store plasma at -20 ° C, not 
less than 300 bags

        100,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-11 ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 150 ถุง

Freezer to store plasma at -40 
degrees Celsius, not less than 150 bags

        140,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-12 ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 300 ถุง

Freezer to store plasma at -40 
degrees Celsius, not less than 300 bags

        260,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-13 เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคล่ือนท่ี Mobile Tube Sealer         130,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-14 เคร่ืองละลายพลาสมาและอุ่นเลือด Plasma Thawing Bath          260,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-15 เคร่ืองละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อน
แห้ง

Dry Plasma Thawer         400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-16 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต Biosafety Cabinet ClassIIA2         160,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-17 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต Biosafety Cabinet ClassIIA3         300,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-18 ตู้ปลอดเช้ือ class II ไม่น้อยกว่า 6 ฟุต Biosafety Cabinet ClassIIA4         400,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-19 ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิว A refrigerator to store blood with a 
size of not less than 20 cubic meters

        500,000 ตู้ สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-20 ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า 24 ถุง Platelet storage cabinet with shaker, 
not less than 24 bags

        500,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-21 ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า 60 ถุง Platelet storage cabinet with shaker, 
not less than 60 bags

        650,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

คลังเลือด BB-22 ตู้เก็บเกล็ดเลือด พร้อมเคร่ืองเขย่า ไม่น้อยกว่า 120 
ถุง

Platelet storage cabinet with shaker, 
not less than 120 bags

        900,000 ตู้ สป.สธ.

19 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ควบคุมการให้สารน  า IP Infusion pump

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ควบคุมการให้สารน้ า IP-1 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด Syringe Pump          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ควบคุมการให้สารน้ า IP-2 เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 1
 สาย

Infusion Pump          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ควบคุมการให้สารน้ า IP-3 เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 3
 สาย

3-wire intravenous fluid control device         100,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัด LO Lamp operation

ครุภัณฑ์
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัด LO-1 โคมไฟตรวจภายใน interior examination lamp          18,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัด LO-2 โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ Mini surgical lamp, size not less than 
60,000 lux

        280,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัด LO-3 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 
ลักซ์

Large surgical lamp, double lamp, size 
not less than 130,000 lux

        700,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

โคมไฟผ่าตัด LO-4 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 
ลักซ์ หลอดแอลอีดี

Large surgical lamp, double lamp, size 
not less than 130,000 lux, LED lamp

     1,450,000 ชุด สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM Eye medical

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-1 เคร่ืองตรวจจอประสาทตาทางอ้อม Indirect Ophthalmoscope         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-2 เคร่ืองวัดความดันตาชนิดสัมผัสกระจกตาชนิดมือถือ
ระบบดิจิตอล

Handheld Contact  Tonometer         120,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-3 เคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดสัมผัสกระจกตา Goldmann Applanation Tonometer         150,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-4 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดตา eye surgery tool kit         200,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-5 เคร่ืองวัดความหนาของกระจกตา Corneal Pachymeter         320,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-6 เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง Ophthalmic Ultrasound Biometry         320,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-7 กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ Hand-held Fundus Camera         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-8 เคร่ืองวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาระบบอัตโนมัติ Digital Image Box         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-9 เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา Air-Puff Tonometer (Air-puff 
Pneumatic Tonometry)

        450,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-10 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบ Slit-Lamp Biomicroscope         500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-11 เคร่ืองวัดสายตาอัตโนมัติ Autorefractor         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-12 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบ พร้อมระบบ
เก็บภาพดิจิตอล

Slit-Lamp Biomicroscope with Digital 
Imaging System

        850,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-13 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล Digital Fundus Camera      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-14 เคร่ืองตรวจตาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดเอและบี
สแกน

Ophthalmic Ultrasound A, B Scan      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-15 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก Ophthalmic Neodymium YAG laser      1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-16 เคร่ืองตรวจกระจกตาแบบ Specular Microscopy Corneal Specular Microscopy      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-17 เคร่ืองวิเคราะห์ความโค้งของกระจกตา Corneal Topography      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-18 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์สีเขียว Frequency-Doubled Ophthalmic 
Green Laser

     1,550,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-19 เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ Optical Biometry for Intraocular Lens 
Calculation

     1,550,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-20 เคร่ืองตรวจตาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดเอและบี
สแกน ยูบีเอ็ม

Ophthalmic Ultrasound A, B Scan with 
UBM

     1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-21 เคร่ืองมือรักษาโรคตาด้วยไดโอดเลเซอร์ Ophthalmic Transcleral Diode Laser      1,900,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-22 เคร่ืองตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ Automated Visual Field      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-23 เคร่ืองรักษาโรคต้อหินด้วยวิธีเลเซอร์ Laser for Selective Laser 
Trabeculoplasty (SLT)

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-24 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ พร้อมชุด เลเซอร์จอ
ประสาทตาทางอ้อม

Ophthalmic Laser with Indirect 
Ophthalmoscope (LIO)

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-25 เคร่ืองวิเคราะห์การมองเห็นของจุดรับภาพจอ
ประสาทตา

Microperimeter with Confocal 
Scanning Laser Ophthalmoscopy (SLO)

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-26 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างวิเคราะห์การ
ไหลเวียนของเส้นเลือด

Widefield Retinal Imaging  with 
Fluorescein Angiography

     2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-27 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์กระจกตาและความโค้งกระจก
ตาระบบวงแหวนพลาซิโด้

Corneal Topography, Tomography      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-28 เคร่ืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง Phacoemulsification Machine      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-29 เคร่ืองผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตา Vitrectomy Machine      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-30 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ช่องว่างลูกตาส่วนหน้าและมุม
ตาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

 Anterior Segment Swept Beam 
Ultrasound  High Resolution Image 

     3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-31 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน Ophthalmic Pattern Laser      3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-32 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดมุมกว้าง Ultra Widefield Fundus Camera      3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.
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การแพทย์

จักษุ EM-33 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า Anterior Segment OCT      3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-34 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์กระจกตาและความโค้งกระจก
ตา พร้อมวัดความยาวลูกตา

Corneal and corneal curvature 
analyzer with intraocular length 
measurement

     3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-35 เคร่ืองผ่าตัดต้อกระจกและผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตาส่วนหลัง Phacoemulsification,Vitrectomy 
Machine

     3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-36 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันส่วนหลังของดวงตา
ชนิดความละเอียดสูง

Posterior Segment Optical Coherence 
Tomography with High Definition

     3,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-37 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตามุมกว้างชนิดสัมผัส Wide-Field, Contact Fundus Camera      4,280,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-38 เคร่ืองผ่าตัดน้ าวุ้นลูกตา พร้อมเลเซอร์ Vitrectomy Machine with Laser      4,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-39 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันจอประสาทตาชนิด
ถ่ายภาพจอประสาทตา

High Speed Scan OCT and Fundus 
Camera

     4,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-40 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันส่วนหลังของดวงตาและ
ค านวนเลนส์แก้วตาเทียม

Posterior Segment Optical Coherence 
Tomography and Optical Biometry 

     4,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-41 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันส่วนหลังของตา พร้อม
ตรวจวัดวิเคราะห์พ้ืนผิวกระจกตา

Posterior Segment Optical Coherence 
Tomography and Topography

     4,500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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จักษุ EM-42 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2สีแบบแพท
เทิน

Ophthalmic  Pattern Laser with 2 
Wavelength

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-43 ระบบการจัดเก็บภาพเคร่ืองมือด้านจักษุ ไม่น้อยกว่า 
20 จุด

Image Management      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-44 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์แยกช้ันและตรวจหลอดเลือด
ส่วนหลังของดวงตา

A stratified analyzer and an 
examination of the posterior blood 
vessels of the eye

     5,350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-45 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 3 สีแบบแพท
เทิน

Ophthalmic  Pattern Laser with 3 
Wavelength

     5,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-46 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาและแยกช้ันส่วนหลัง 
พร้อมวัดเลนส์แก้วตาเทียม

Fundus Camera and Optical 
Coherence Tomography and Optical 
Biometry. 

     5,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-47 เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 4 สีแบบแพท
เทิน

Ophthalmic  Pattern Laser with 4 
Wavelength

     6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-48 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจวิเคราะห์
การไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วย
เลเซอร์สแกน

Untra Widefield Fundus  with FFA and 
ICG

     7,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-49 เคร่ืองวิเคราะห์ช้ันจอประสาทตาและเส้นเลือดแบบ
มุมกว้าง 3 มิติ

Posterior Segment Optical Coherence 
Tomography and OCTA  with  Wide-
Field Swept Source OCT

     9,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-50 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา 200อาศาและแยกช้ัน
ส่วนหลังของดวงตา

Ultra-Widefield Retinal Imaging 200 
Degree and FFA and ICG  Device with  
Swept Source OCT

    10,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-51 เคร่ืองสแกนภาพตัดขวางช่องว่างลูกตาส่วนหน้าและ
กระจกตาอัตโนมัติ

Very high frequency ultrasonic arc scan 4,500,000     
เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-52 กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิตอล พร้อม
ระบบวัดลานสายตา

Digital fundus camera  with visual field
2,500,000     เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-53 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ตาแห้งแบบไม่สัมผัส วิเคราะห์
ไขมันในน้ าตา การแตกตัวผิวน้ าตา และปริมาณน้ า
ในน้ าตา

Dry Eye Diagnostic with Interferometer 
Test, Tear Meniscus Height and NIBUT

1,000,000     เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จักษุ EM-54 เคร่ืองนับความหนาแน่นของเซลล์กระจกตาช้ันใน  
ด้วยระบบภาพถ่ายสี

Specular Microscope for Endothelium 
Cell Count

1,800,000     เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD Central Sterile Supply Department

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-1 หม้อต้มเคร่ืองมือ          12,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-2 เคร่ืองซีลซองแบบมีเคร่ืองตัดในตัวเคร่ืองอัตโนมัติ envelope sealing machine with a built-
in automatic cutter

        250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-3 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือบนพ้ืนผิวและในอากาศด้วยแก๊ส
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาดห้องไม่น้อย
กว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตร

Surface and Air Sterilizer with 
Hydrogen Peroxide Plasma Gas Room 
size not less than 3,500 cubic meters

        280,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-4 เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 1 หัว Endoscopic Washer,1         700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-5 เคร่ืองล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว Endoscopic Washer,2      1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-6 เคร่ืองล้างและฆ่าเช้ือถังขยะติดเช้ือชนิดเปิด-ปิด 
แบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 ลิตร

Automatic open-close type infectious 
waste bin washing and sterilization 
machine with a capacity of not less 
than 900 liters

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-7 เคร่ืองฆ่าเช้ือและก าจัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดไร้
แผ่นกรองขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศ์กเมตรต่อ
ช่ัวโมง

Air sterilizer and dust removal 
filterless type with a size of not less 
than 600 cubic meters per hour

        450,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-8 รถไฟฟ้า พร้อมตู้อลูมิเนียมรับส่งวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ด้วยระบบปิด

Electric train with aluminum cabinet 
for delivering medical equipment with 
a closed system

        180,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-9 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 200 liters

        880,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-10 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 650 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 650 liters

     2,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-11 เคร่ืองล้างเร็วเคร่ืองมืออัตโนมัติชนิด 2 ห้องล้างขนาด
ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร

Fast washing machine, automatic 
type, 2 washing rooms, no less than 
500 liters

     4,980,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-12 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
พลาสมาชนิดต้ังโต๊ะ ขนาด 50 ลิตร

Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer         650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-13 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

Automatic steam sterilizer with a 
capacity of not less than 20 liters

         60,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-14 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

Automatic steam sterilizer with a 
capacity of not less than 40 liters

         80,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-15 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

Automatic steam sterilizer with a 
capacity of not less than 50 liters

         95,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-16 เคร่ืองปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด Hand-pressed type of medical 
packaging pouch sealing machine

         28,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-17 เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า steam generator not less than 100 
horsepower

     2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

29 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-18 เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า steam generator not less than 150 
horsepower

     3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-19 เคร่ืองก าเนิดไอน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า steam generator not less than 200 
horsepower

     4,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-20 เคร่ืองเก็บและเป่าแห้งกล้องส่องตรวจระบบทางเดิน
อาหารชนิดอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ชุด

Gastrointestinal gastroscopy 
automatic collecting and drying 
machine, capacity of not less than 6 
sets

        730,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-21 เคร่ืองควบคุมการจ่ายแก๊สไนตริกออกไซด์ พร้อม
จอแสดงผล

Nitric Oxide Gas Regulator with Display      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-22 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ห้องน่ึงทรงกระบอก

Pre - Post - Vac, 100 L         430,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-23 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ห้องน่ึงทรงกระบอกชนิด
 1 ประตู

Pre - Post - Vac, 700 L         840,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-24 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร

Pre - Post - Vac, 350 L         600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-25 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียมชนิด
 1 ประตู

Pre - Post - Vac, 560 L      1,900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-26 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียมชนิด
 1 ประตู

Pre - Post - Vac, 850 L      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-27 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ห้องน่ึงทรงส่ีเหล่ียม
ชนิด 1 ประตู

Pre - Post - Vac, 1,300 L      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-28 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 570 ลิตรชนิด 2 ประตู

Pre - Post - Vac, 570 L      4,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-29 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตรชนิด 2 ประตู

Pre - Post - Vac, 890 L      5,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-30 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยแก๊สฟอร์มาลดิไฮด์ขนาดไม่น้อย
กว่า 240 ลิตร

No less than 240 liters of 
formaldehyde gas sterilizer

     1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-31 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 150 liters

        650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-32 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 250 liters

     1,340,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-33 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 320 liters

     1,580,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-34 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 450 liters

     2,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-35 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 
ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 500 liters

     3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-36 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 2,000
 ลิตร

Automatic tool washer with a capacity 
of not less than 2,000 liters

     4,900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-37 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตราโซนิก ขนาดไม่น้อยกว่า 
20 ลิตร

Ultrasonic tool cleaner size not less 
than 20 liters

        107,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-38 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตราโซนิก ขนาดไม่น้อยกว่า 
40 ลิตร

Ultrasonic tool cleaner size not less 
than 40 liters

        290,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-39 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตราโซนิก ชนิด 2 หลุมล้าง 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

Ultrasonic cleaning machine, type 2 
washing holes, capacity not less than 
50 liters

        375,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-40 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิก ชนิด 3 หลุมล้าง 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร

Ultrasonic cleaning machine, type 3 
washing holes, capacity not less than 
80 liters

        520,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-41 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัลตร้าโซนิก ชนิด 3 หลุมล้าง 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

Ultrasonic cleaning machine, type 3 
washing holes, capacity not less than 
120 liters

        720,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-42 เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร

Automatic hose washer and dryer 
Capacity not less than 800 liters

     1,070,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-43 เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร

Automatic hose washer and dryer The 
capacity is not less than 1,200 liters

     1,650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-44 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 
100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 150 ลิตร

100% Ethylene Oxide Gas Sterilizer, 
Automatic Gas Penetration Type, 
Capacity Not Less Than 150 Liters

        790,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-45 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 
100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 ลิตร

100% Ethylene Oxide Gas Sterilizer, 
Automatic Gas Penetration Type, 
Capacity not less than 240 liters

     2,270,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-46 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 
100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 450 ลิตร

100% Ethylene Oxide Gas Sterilizer, 
Automatic Gas Penetration Type, 
Capacity not less than 450 liters

     3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-47 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 
100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 650 ลิตร

100% Ethylene Oxide Gas Sterilizer, 
Automatic Gas Penetration Type, 
Capacity Not Less Than 650 Liters

     4,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-48 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

Automatic Sterilizer with Hydrogen 
Peroxide The capacity is not less than 
160 liters

     1,900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-49 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร

Automatic Sterilizer with Hydrogen 
Peroxide The capacity is not less than 
240 liters

     2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-50 เคร่ืองอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ Nitric Oxide gas reader and dispenser      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-51 ตู้อบเคร่ืองมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร Medical device incubator with a 
capacity of not less than 570 liters

        100,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-52 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือแบบรวดเร็วด้วยระบบ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา

Plasma Sterilizer         550,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-53 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)
 HO-160 ขนาด 160 ลิตร

Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer 
szie 60 Litre

     1,860,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ม.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-54 เคร่ืองอบฆ่าเช้ือด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)
 HO-240 ขนาด 240 ลิตร

Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer 
szie 240 Litre

     2,469,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ม.ค. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-55 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดความจุ 600 ลิตร (Steam Sterilizers) / 
A995P / ขนาด 600 ลิตร

Steam Sterilizers, 600 L      1,900,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-56 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ
ขนาดความจุ 900 ลิตร (Steam Sterilizers) / 
A999P / ขนาด 900 ลิตร

Steam Sterilizers, 900 L      2,440,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-57 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 
(Steam Sterilizers) / A879 / ขนาด 60 ลิตร

Steam Sterilizers, 60 L         280,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-58 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 
(Steam Sterilizers) / A881 / ขนาด 100 ลิตร

Steam Sterilizers, 100 L         380,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-59 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 
(Steam Sterilizers) / A882 / ขนาด 265 ลิตร

Steam Sterilizers, 265 L         460,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-60 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 
(Steam Sterilizers) / A884 / ขนาด 360 ลิตร

Steam Sterilizers, 360 L         560,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-61 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ 
(Steam Sterilizers) / A870 / ขนาด 700 ลิตร

Steam Sterilizers, 700 L         830,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-62 เคร่ืองกรองอนุภาคในอากาศและก าจัดไวรัสชนิด
เคล่ือนย้ายได้

Mobile Air Sterilization Station         200,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-63 เคร่ืองบ าบัดขยะติดเช้ือด้วยการบดย่อยและฆ่าเช้ือ
ด้วยไอน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
350 ลิตร

Medical waste autoclave with 
shredder 350 liters

10,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-64 เคร่ืองบ าบัดขยะติดเช้ือด้วยการบดย่อยและฆ่าเช้ือ
ด้วยไอน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
700 ลิตร

Medical waste autoclave with 
shredder 700 liters

18,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-65 เคร่ืองบ าบัดขยะติดเช้ือด้วยการบดย่อยและฆ่าเช้ือ
ด้วยไอน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1,000 ลิตร

Medical waste autoclave with 
shredder 1,000 liters

24,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ่ายกลาง CSSD-66 เคร่ืองบ าบัดขยะติดเช้ือด้วยการบดย่อยและฆ่าเช้ือ
ด้วยไอน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
2,000 ลิตร

Medical waste autoclave with 
shredder 2,000 liters

40,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จี ห้ามเลือดและตัด
เนื อเย่ือ

CE Cauterization equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-1 ชุดเคร่ืองจ้ีชนิดสองข้ัว Bipolar Coagulator Set      1,200,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-2 เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วย
ไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอน

Electrosurgical Unit with Argon Plasma 
System

     1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-3 เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วย
ไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก

Electrosurgical Unit with Argon Plasma 
System (Automatic System)

     1,900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-4 เคร่ืองตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า หรือแรงดันลม Electrical Dermatome or Air 
Dermatome

        380,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-5 เคร่ืองมือตัดเน้ือตายโดยใช้แรงขับเคล่ือนของน้ า Hydrosurgery System         550,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-6 เคร่ืองจ้ีท าลายเน้ือเย่ือปากมดลูกด้วยความร้อน Thermo- coagulation for cervical lesion         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-7 เคร่ืองจ้ีตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า Electric cervical cutting machine         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-8 เคร่ืองตัดปากมดลูก และเคร่ืองจ้ีเย็น Cervical cutter and cool pendant         800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-9 เคร่ืองจ้ีตัดปากมดลูกด้วยคล่ืนวิทยุความถ่ีสูงระบบ
สองความถ่ี พร้อมเคร่ืองดูดควัน

High-frequency radiofrequency 
cervical slitting machine Dual-
frequency system with hood

     1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-10 เคร่ืองจ้ีและตัดเน้ือเย่ือด้วยคล่ืนวิทยุความถ่ีสูง พร้อม
เคร่ืองดูดควัน

High Frequency Radiofrequency Tissue 
Slitting and Cutting Machine with Hood

     1,650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-11 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 120 วัตต์

Electrosurgical Power 120 watts         120,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-12 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 200 วัตต์

Electrosurgical Power 200 watts         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-13 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 300 วัตต์

Electrosurgical Power 300 watts         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-14 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าชนิดปรับ
พลังงานอัตโนมัติ

Electrosurgical Power Automatic 
Adjustment

        700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-15 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด เลาะเน้ือเย่ือ และเช่ือมปิดหลอด
เลือดด้วยระบบไฟฟ้า

hemostasis tissue and connect the 
blood vessels with an electrical 
system

     1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

จ้ีห้ามเลือดและตัด
เน้ือเย่ือ

CE-16 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือด เลาะเน้ือเย่ือ และเช่ือมปิดหลอด
เลือดด้วยคล่ืนวิทยุความถ่ีสูง

hemostasis tissue and connect the 
blood vessels with high-frequency 
radio waves

     1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS respiration

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-1 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรส าหรับ
ทารกแรกเกิด

Infant Ventilator         700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-2 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง High Frequency Oscillatory Ventilator      1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-3 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดัน ขนาดเล็ก

Small Pressure and Volume Control 
Ventilator

        450,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-4 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดัน ขนาดกลาง

Medium Pressure and Volume Control 
Ventilator

        800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-5 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดัน ขนาดใหญ่

Large Pressure and Volume Control 
Ventilator

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-6 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดันเคล่ือนย้ายได้

Portable Pressure and Volume 
Control Ventilator

        450,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-7 เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High Flow Oxygen Therapy         200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-8 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับใช้ในรถพยาบาล Mobile Ventilator for Ambulance         160,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-9 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิดความถ่ีสูง
แบบซับซ้อน

Complex High Frequency Oscillatory 
Ventilator

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-10 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 5 liter oxygen concentrator          25,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-11 เคร่ืองผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 10 liter oxygen concentrator          40,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ช่วยหายใจ RS-12 เคร่ืองช่วยหายใจแรงดันเสริม Pressure Support Ventilator         250,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB Laboratory

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-1 เคร่ืองหมุนเหว่ียงเพ่ือตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัด
แน่น

Hematocrit Centrifuge          70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-2 เคร่ืองตัดช้ินเน้ือในงานพยาธิวิทยา Biopsy in pathology      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-9 กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว Monocular microscope          11,000 กล้อง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-10 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา Binocular Microscope          30,000 กล้อง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-11 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

Triocular microscope with digital 
imaging

        245,000 กล้อง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-12 เคร่ืองวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบต้ังโต๊ะ          20,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-3 เคร่ืองเตรียมช้ินเน้ืออัตโนมัติ Enclosed tissure processor      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-4 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม PCR machine      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-5 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อม
ระบบปฏิบัติการและชุดประมวลผลและเคร่ืองสกัด
สาร พันธุกรรมอัตโนมัติ

Real -Time PCR System (Operation 
Software and Automated Extraction)

     3,700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-6 ตู้บ่มเช้ือควบคุมอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร Incubator         124,000 ตู้ สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-7 ตู้บ่มเช้ือควบคุมอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร Incubator         250,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ชันสูตร LAB-8 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Binocular Microscope          50,000 กล้อง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT Fetus

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT-1 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ Fetal Monitor         150,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT-2 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ส าหรับตรวจ
เด็กแฝด

Twins Fetal Monitor         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT-3 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤต
รวมศูนย์ 8 เตียง

Central Monitor for Fetal Monitoring      3,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT-4 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ Doptone          75,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจทารกในครรภ์ FT-5 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพ
ชุมชน

Fetal Heart Stethoscope for 
Community Health Center

         30,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจ
และปอด

HL Heart Lung

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-1 เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดช่ัวคราวแบบกระตุ้น
หัวใจสองห้องต่อเน่ืองกัน

Dual Temporary Pacemaker         200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-2 เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดช่ัวคราวแบบกระตุ้น
หัวใจห้องเดียว

Temporary Pacemaker         130,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-3 เคร่ืองก าจัดล่ิมเลือดภายในหลอดเลือดแดงชนิดใช้
แรงดันสูง

Blood clot removal machine high 
pressure type

     1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-4 เคร่ืองควบคุมความร้อนเย็นของเลือดใช้กับเคร่ือง
หัวใจและปอดเทียมระบบอัตโนมัติ

The cold-blood heating regulator is 
used with an automated artificial 
heart and lung machine

     1,100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-5 เคร่ืองตรวจสมรรภาพการท างานของหัวใจขณะออก
ก าลังกาย พร้อมลู่ว่ิง

Exercise Stress Test : EST      1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-6 เคร่ืองตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิดสร้างภาพ 3 มิติ Cardiac Electrophysiology with 3-D 
Images

    12,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-7 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิด 4 มิติ 4-D Echocardiography      6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-8 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดผ่าน
หลอดอาหาร

Echocardiography with TEE      4,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-9 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดความ
คมชัดสูงแบบเคล่ือนท่ี

Portable Echocardiography      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-10 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดความ
คมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ

Echocardiography      3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-11 เคร่ืองวัดอัตราการไหลและความเร็วของเลือดในเส้น
เลือด

Blood Flow Velocity Machine      4,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-12 เคร่ืองสวนหัวใจระนาบเด่ียว Single Plane Cath Lab     21,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-13 เคร่ืองสวนหัวใจระนาบเด่ียว พร้อมเคร่ืองอัลตรา
ซาวด์หลอดเลือดหัวใจ

Single Plane Cath Lab with 
Intravascular Ultrasound

    25,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-14 เคร่ืองสวนหัวใจสองระนาบ Biplane Cath Lab     38,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-15 เคร่ืองหัวใจและปอดเทียม Heart Lung Machine      4,250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-16 เคร่ืองหัวใจและปอดเทียมแบบปรับหัวจ่ายได้ Heart Lung Machine with adjustable      6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-17 เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจและหลอดเลือด intra Aortic balloon pumb (IABP)      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-18 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Spirometer         250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-19 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระดับสูง

Lung Function Test      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-20 เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจและปอด Extracorporeal Membrane 
Oxygenation(ECMO)

     3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-21 เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจและปอดชนิด
เคล่ือนย้ายได้

Mobile Extracorporeal Membrane 
Oxygenation(ECMO)

     5,500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-22 เคร่ืองตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง

intravascular ultrasound (IVUS)      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจรักษาหัวใจและ
ปอด

HL-23 เคร่ืองตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจด้วยคล่ืนแสง intravascular optical coherence 
tomography (IOCT)

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE Neuro equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-1 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย Hypo-Hyperthermia Control System      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-2 เคร่ืองรักษาโดยการท าให้ชักด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy: ECT         850,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-3 เคร่ืองรักษาโดยการท าให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ
ติดตาม

Electroconvulsive Therapy: ECT with 
Monitor 

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-4 เคร่ืองรักษาด้วยความเย็น พร้อมเคร่ืองติดตามการ
ท างานของคล่ืนสมอง

Hypo-Hyperthermia System Unit 
(Cooling System with EEG Monitoring)

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-5 เคร่ืองวัดและติดตามความดันในกะโหลกศีรษะ Intracranial Pressure Monitor      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและ
รักษาสมอง

NE-6 เคร่ืองตรวจวัดคล่ืนไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME Monitor equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-1 เคร่ืองฟังเสียงหลอดเลือดด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ชนิดพกพา

Handheld Ultrasound Doppler         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-2 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการ
หดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

Centralized Fetal Vital Monitor and 
Contraction Monitor for no less than 4 
beds

     1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-3 เคร่ืองช่วยนวดหัวใจและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ Auto pulse      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-4 เคร่ืองติดตามวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อเน่ือง
ชนิด Non-Invasive

Non-Invasive Continuous Cardiac 
Output Monitor

     1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-5 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
 บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4

Electrocardiography         120,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-6 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
 และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย

Electrocardiography with DiCOM         150,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-7 เคร่ืองตรวจติดตามการท างานของหัวใจชนิดต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง พร้อมระบบประมวลผล ไม่
น้อยกว่า 4 เคร่ือง

Holter Monitoring      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-8 เคร่ืองตรวจและจ้ีรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Electrophysiology Study and RS 
Generator

     7,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-9 เคร่ืองตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย  ABI      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-10 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูงใน
เด็ก

Pediatric Echocardiogram      3,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-11 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจไร้สายแบบรวม
ศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 ยูนิต

Central Monitor + Telemetry 8 Units      2,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-12 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4
 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

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

     1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-13 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4
 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

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

     1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-14 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6
 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

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

     2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-15 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6
 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

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

     3,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-16 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดกลาง

Medium Bedside Monitor         150,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-17 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก

Small Bedside Monitor         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-18 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดใหญ่

Large Bedside Monitor         300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-19 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษา
ทางไกล

Defibrillator with Monitoring for 
Telemedicine

        640,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-20 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา Pulse Oximeter          25,000 เคร่ือง สป.สธ.
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-21 เคร่ืองศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม
สัญญาณชีพ พร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาล
เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษา
ทางไกล

Central Station for Defibrillator with 
Monitoring for Telemedicine

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-22 เคร่ืองวัดความดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ Desktop Mercury Sphygmonometer            3,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-23 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความ
อ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

Automatic Blood Pressure with Pulse 
Oximeter

         75,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-24 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน Floor Stand Mercury Sphygmonometer            7,900 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-25 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดต้ังโต๊ะ Automatic Blood Pressure          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-26 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้น
ออกซิเจนในเลือดส าหรับทารกแรกคลอด

Bedside Infant Monitor (BP with O2 
sat)

        100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-27 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 
พร้อมระบบเช่ือมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล

Upload-Pressurized Fully Automatic 
Blood Pressure Monitor with HIS 
Connectivity

        100,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-28 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอ่ิมตัว
ของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

Vital Signs Monitor         130,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-29 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน พร้อมระบบ
เช่ือมต่อฐานข้อมูล

Automatic Blood Pressure Monitor          99,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ติดตามการท างาน
ของหัวใจและ
สัญญาณชีพ

ME-30 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุณหภูมิ
ร่างกาย ดัชนีมวลกาย พร้อมระบบเช่ือมต่อฐานข้อมูล

Automatic Blood Pressure Monitor         150,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB Operation Bed

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-1 เตียงท าคลอด          55,000 เตียง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-2 เตียงคลอดไฟฟ้า Operating Bed for Labour         300,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-3 เตียงผ่าตัดท่ัวไป Operating Bed         750,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-4 เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล Operating Bed Electric Control      1,760,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-5 เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ Operating Bed for Orthopedic Surgery      2,500,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-6 เตียงผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดและทรวงอกชนิด
เอกซเรย์ผ่านได้

Operating Bed for CVT      3,000,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-7 เตียงผ่าตัดสมอง Operating Bed for Neuro      3,000,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-8 เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสัน
หลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้

Operating Bed for Orthopedic and 
Spine Surgery 

     3,600,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-9 เตียงผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังชนิดหมุนเตียงได้ 
360 องศา

Operating Bed for Orthopedic and 
Spine Surgery 360 Degree

     5,000,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-10 เตียงผ่าตัดตาระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล Ophthalmic operating bed Electric 
Control

     1,200,000 เตียง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผ่าตัด-คลอด OB-11 เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ ควบคุมการท างาน
ด้วยระบบไฟฟ้า

     2,800,000 เตียง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP Bed patient

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-1 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก          15,500 เตียง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-2 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข          16,000 เตียง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-3 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า          45,000 เตียง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-4 เตียงตรวจภายใน          19,500 เตียง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-5 เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน Hand-cranked adjustable patient 
transport bed

         35,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-6 เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก พร้อม
เอกซเรย์ผ่านได้

Hydraulic adjustable patient transport 
bed with X-ray passable

        110,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-7 เตียงตรวจภายในไฟฟ้า electric examination bed         100,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-8 เตียงตรวจโรคท่ัวไป general examination bed            6,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-9 เตียงผู้ป่วยชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก Patient bed with support and bone 
traction device

        100,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-10 เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสา
น้ าเกลือ

Double slide rail bed with cushion 
and saline column

         22,000 เตียง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-11 เตียงผู้ป่วยชนิดสองไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

Double bed with slide rails with saline 
column cushions, bedside cabinets 
and bed tray

         27,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-12 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก 
พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ

Electrically adjustable three-gauge 
pedestal bed with cushion and saline 
column

         55,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-13 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์ 
พร้อมเบาะและเสาน้ าเกลือ

Electrically adjustable three-trigger 
bed, slide rail with cushion and saline 
column

         50,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-14 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนก พร้อมเบาะและ
เสาน้ าเกลือ

Three-gauge bunk bed with cushion 
and saline column

         33,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-15 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนก พร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

Three-gauge pedestal bed with saline 
column cushion, bedside cabinet and 
bed tray

         40,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-16 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสา
น้ าเกลือ

Three slide rail bed with cushion and 
saline column

         27,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-17 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสา
น้ าเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง

Three-rail type patient bed, slide 
trigger with saline column cushion. 
Bedside cabinets and bed trays

         35,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-18 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิดมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและ
ดึงกระดูก

Electric adjustable patient bed with 
support and bone traction device

        270,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-19 เตียงผู้ป่วยส าหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 motor 4 motor electric adjustable ICU bed         130,000 เตียง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-20 เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก hydraulic adjustable patient transport 
bed

         75,000 เตียง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เตียงผู้ป่วย BP-21 เตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) (Hospital Bed 
(Fowler Bed)) รุ่น AEC - 3M ชนิดมือหมุน แบบ 3 
ไกร์ ราวก้ันเตียงกันตกแบบพับ (Manual Hospital 
Bed 3 Function with 3/4-Length Side Rail)

         31,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ต.ค. 63
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD Chronic Kidney Disease

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-1 เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือด รองรับเคร่ือง
ไตเทียม 30 เคร่ือง

Pure water machine for dialysis 
(Reverse Osmosis machine) supports 
30 hemodialysis machines

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-2 เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิส าหรับฟอกเลือดชนิดเคล่ือนท่ี
แบบ 2 หัวจ่าย

Reverse Osmosis Machine Portable         270,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-3 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 5
 หัวจ่าย

Direct-dispensing pure water 
production system with a size of not 
less than 5 nozzles

        850,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-4 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 
10 หัวจ่าย

Direct-dispensing pure water 
production system with a size of not 
less than 10 nozzles

     1,000,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-5 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 
15 หัวจ่าย

Direct-dispensing pure water 
production system with a size of not 
less than 15 nozzles

     1,200,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-6 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 
20 หัวจ่าย

Direct-dispensing pure water 
production system with a size of not 
less than 20 nozzles

     1,800,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-7 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 
30 หัวจ่าย

Direct-dispensing pure water 
production system with a size of not 
less than 30 nozzles

     2,200,000 ระบบ สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-8 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 5 
หัวจ่าย

Pure water production system with 
water holding size of not less than 5 
nozzles

        750,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-9 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 10
 หัวจ่าย

Pure water production system with 
water holding size of not less than 10 
nozzles

        900,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-10 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 15
 หัวจ่าย

Pure water production system with 
water holding size of not less than 15 
nozzles

     1,000,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-11 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 20
 หัวจ่าย

Pure water production system with 
water holding size of not less than 20 
nozzles

     1,100,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-12 ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบพักน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 30
 หัวจ่าย

Pure water production system with 
water holding size of not less than 30 
nozzles

     1,500,000 ระบบ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-13 เคร่ืองฟอกไตแบบมาตรฐาน Standard Dialysis Machine         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-14 เคร่ืองฟอกไตแบบพิเศษ Special dialysis machine         850,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-15 เคร่ืองฟอกไตแบบต่อเน่ือง continuous renal replacement 
therapy(CRRT)

     1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ไตเทียม CKD-16 เคร่ืองล้างตัวกรองเลือด blood filter cleaner         430,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE Dental equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-1 เคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน Amalgamator          13,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-2 เคร่ืองไมโครมอเตอร์ ส าหรับกรอฟันปลอม Dental Lab Electric Micro Motor          15,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-3 ชุดบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร Face Bow Transfer          15,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-4 เคร่ืองส่ันผสมปูน Vibrator for Cement Mixing          19,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-5 เคร่ืองขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic Electro Magnetic Ultrasonic Scaler          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-6 เคร่ืองฉายแสง พร้อมท่ีวัดความเข้มแสง Light Cured Unit          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-7 เคร่ืองเป่าทราย Sand Blast Machine          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-8 แบบส ารวจขนาดของฟัน Surveyor          25,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-9 เคร่ืองส่ันความถ่ีเหนือเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร Ultra-Sonic Cleanser          27,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-10 เคร่ืองตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ Plaster Mofel Trimmer          30,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-11 เคร่ืองวัดความมีชีวิตของฟัน Electric Pulp Tester          35,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-12 เคร่ืองวัดความยาวรากฟัน Electronic  Apex Locator          35,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-13 เคร่ืองจ้ีตัดไฟฟ้าทางทันตกรรม Dental Electrosurgery          40,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-14 เคร่ืองแสดงการสบฟันท่ีปรับได้บางส่วน Semi-Adjaustable Articulator          45,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-15 เคร่ืองขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric Piezo-Electric Ultrasonic Scaler          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-16 เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานรักษาคลองรากฟัน พร้อม
อุปกรณ์

Endodontic  Rotary Motor          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-17 เคร่ืองก าเนิดความร้อน ส าหรับงานรักษาคลองรากฟัน Endodontic Machine Assisted 
Obturation & Warm Gutta Percha 
Technics

         55,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-18 ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ี พร้อมเก้าอ้ีสนามและโคมไฟ Mobile Dental Unit          65,000 ชุด ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-19 เคร่ืองมอเตอร์ซัคช่ันแรงดูดก าลังสูง High Volume Evacuator          70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-20 เคร่ืองผสมปูนระบบสูญญากาศ Vacuum Mixer          70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-21 ชุดกล้องถ่ายภาพและตรวจภายในช่องปาก Intra Oral Camera          70,000 ชุด สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-22 เคร่ืองผสมวัสดุพิมพ์ปากทางทันตกรรม Impression Material Mixer          75,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-23 เคร่ืองพ่นสเปรย์น้ ามันท าความสะอาดด้ามกรอฟัน
แบบไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

Dental Handpiece Lubrication and 
Cleaner Machines

         85,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-24 เคร่ืองมอเตอร์ส าหรับงานทันตกรรมรากเทียม พร้อม
อุปกรณ์

Implant Surgical Motor System          90,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-25 เคร่ืองกรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ Mobile Airotor         110,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-26 เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือโรค ส าหรับด้ามกรอฟัน dental Handpiece Sterilizer         150,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-27 เคร่ืองมือตรวจวัดการโยกของรากฟันเทียมในกระดูก Periotest         160,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-28 ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ี พร้อมเคร่ืองกรอฟันแบบ
เคล่ือนท่ีได้

Mobile Dental Unit and Mobile Airotor         175,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-29 ชุดเคร่ืองมือทันตกรรม dental kit         200,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-30 ยูนิตท าฟันส าหรับงานพ้ืนฐาน Basic treatment cente         300,000 ยูนิต สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-31 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Eco II         321,000 ยูนิต นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-32 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลใน
ช่องปาก

Intraoral Phosphor Plate X-ray System         400,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-33 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II         428,000 ยูนิต นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-34 เคร่ืองศัลยกรรมกระดูกด้วยระบบอัลตราโซนิก และ
กรอกระดูกในงานทันตกรรมรากฟันเทียม

Ultrasonic System and Motor System 
for Bone Surgery 

        440,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-35 ยูนิตท าฟัน         460,000 ชุด ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-36 เคร่ืองสแกนในช่องปาก 3 มิติ 3 Dimension Intraoral Scanner      1,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทันตกรรม DE-37 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส าหรับงานทันตกรรม 
(Dental CT)

Dental CT      4,800,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ม.ค. 63
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB New born

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-1 ตู้อบเด็ก Incubator         550,000 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-2 เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบห่อตัว Wrapped jaundice baby monitor         250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-3 เคร่ืองให้การรักษาทางกายภาพด้วยอัลตราซาวด์ Ultrasound Physical Therapy Machine          90,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-4 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด Infant Radiant Warmer          70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-5 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิศรีษะทารกแรกเกิด Head Cooling System         700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-6 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิร่างกายส าหรับทารก Hypo-Hyperthermia System Unit 
(Cooling System)

     1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-7 เคร่ืองช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก T-Piece Resuscitator          70,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-8 เคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทารก Microbilirubinometer         130,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-9 เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว Phototherapy Unit         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-10 เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน Double Phototherapy Unit         160,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-11 เคร่ืองให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงส าหรับเด็ก High Flow Oxygen Delivery System         250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-12 ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด Newborn Resuscilator Set         400,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-13 ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด Transport Incubator         550,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ทารกแรกคลอด NB-14 เคร่ืองดูดสูญญากาศช่วยคลอด vacuum aspirator for childbirth         300,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE Operation equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-1 สว่านเจาะกะโหลกศีรษะด้วยมือ  Hudson Brace Burr and Perforators          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-2 แว่นขยายก าลังสูงส าหรับการผ่าตัด Operating Loope          80,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-3 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันหลอดเลือดส่วนลึกอุด
ตันด้วยแรงดันอากาศอัตโนมัติ

Automatic Pneumatic Pressure Device          90,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-4 ชุดเคร่ืองมือท าหมัน Sterilization Tool Kit         100,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-5 เคร่ืองท าหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยเทคนิคตัด
ขยายแบบตาราง

MEEK Micrograft         190,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-6 เคร่ืองรีดขยายผิวหนัง Mesh Graft         250,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-7 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดเล็ก Minor Set         300,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-8 เคร่ืองรัดห้ามเลือด Touniquet System         400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-9 ชุดเคร่ืองมือเจาะกะโหลกศีรษะ  Burr Hole Set         400,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-10 ชุดไฟส่องผ่าตัดแบบครอบศีรษะ Head Light Instrument Set         400,000 ชุด สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-11 ชุดเคร่ืองมือถ่างขยายช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ถ่างดึง
ไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน

Abdominal Self Retractor         500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-12 ชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านไม่ได้) Skull  Clamp Instrument Set         500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-13 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใหญ่ Major Surgical Instruments         500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-14 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดสมองพ้ืนฐาน  Basic Cranial Set         600,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-15 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดสมองผ่านทางช่องจมูก Transsphenoidal Set         600,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-16 ชุดเคร่ืองมือถ่างเน้ือสมองชนิดยึดด้วยตัวเอง Cranial Self-Retaining Retractors Set         800,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-17 เคร่ืองมือจับตัวหนีบเส้นเลือดในสมอง พร้อม
เคร่ืองวัดความเร็วของเลือดในหลอดเลือดสมองขณะ
ผ่าตัด

Aneurysmal Clip Applier Set and 
Vascular Dopplers

     1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-18 ชุดจับยึดกะโหลกศีรษะระหว่างผ่าตัด (รังสีผ่านได้) Skull Clamp Instrument Set  
(Radiolucent)

     1,200,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-19 ชุดเคร่ืองมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว
สูง

 Neurosurgical High Speed Drill Set      1,500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-20 เคร่ืองตรวจวัดสัญญาณส่ือประสาทขณะท าการผ่าตัด Neurotransmitter sensors during 
surgery

     1,900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-21 เคร่ืองสลายเน้ืองอกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง Ultrasonic Surgical Aspirator      5,500,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ผ่าตัด OE-22 ชุดแขนหุ่นยนต์ถือกล้องขณะผ่าตัดผ่านกล้อง Robotic Endoscope Holder      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR Pharmacy

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-1 เคร่ืองนับเม็ดยาอัตโนมัติ Prepack Machine         400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-2 ตู้ผสมยาเคมีบ าบัดแบบข้ันสูง Isolator (Biosafety Cabinet Class III)      2,200,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-3 ตู้ผสมยาเคมีบ าบัดแบบพ้ืนฐาน Biosafety Cabinet Class II type B1      1,300,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-4 ตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเช้ือเฉพาะราย 4 ฟุต Biosafety Cabinet Class II type B3         550,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-5 ตู้ผสมยาเตรียมปราศจากเช้ือเฉพาะราย 6 ฟุต Biosafety Cabinet Class II type B3         900,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-6 ตู้ผสมสารอาหารทางหลอดเลือดด า ขนาด 4 ฟุต Laminar Air Flow Hood (Horizontal)         250,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-7 ตู้ผสมสารอาหารทางหลอดเลือดด า ขนาด 6 ฟุต Laminar Air Flow Hood (Horizontal)         400,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เภสัชกรรม PHR-8 เคร่ืองนับเม็ดยา         230,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT Radio therapy

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-1 เคร่ืองจ าลองและวางแผนการรักษา CT Simulator     32,100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-2 เคร่ืองฉายรังสีชนิดเคร่ืองเร่งอนุภาคชนิดสามมิติ Linear Accelerator with 3D 
Radiotherapy

  120,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-3 เคร่ืองฉายรังสีชนิดเคร่ืองเร่งอนุภาคพลังงานสูงแบบ
ส่ีมิติ

Linear Accelerator with 4D 
Radiotherapy

  150,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-4 ชุดเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือท ารังสีศัลยกรรมส าหรับ
เคร่ืองฉายรังสี

Stereotactic Radiosurgery Option     30,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-5 เคร่ืองตรวจสอบต าแหน่งผู้ป่วยระหว่างการฉายแสง Surface Tracking System     25,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-6 เคร่ืองสอดใส่แร่พลังงานสูงชนิดอิริเดียม 192 High Dose Rate Ir-192 Brachytherapy     35,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-7 เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพรังสีแบบสามมิติ 3D Water Phantom      6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-8 เคร่ืองทวนสอบคุณภาพแผนการรักษา Patient and Machine QA       6,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

รังสีรักษา RT-9 เคร่ืองเร่งอนุภาคชนิดเนกาตีฟไอออนส าหรับผลิต
สารก าเนิดโพสิตรอน

Negative Ion Cyclotron   230,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

วิสัญญี AE Anesthesia equipment

ครุภัณฑ์
การแพทย์

วิสัญญี AE-1 เคร่ืองดมยาสลบชนิดพ้ืนฐาน Anesthetic Machine and Ventilator 
with Gas Monitoring : Mandatory 

     1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

วิสัญญี AE-2 เคร่ืองดมยาสลบชนิดมาตรฐาน Anesthetic Machine and Ventilator 
with Gas Monitoring : Standard 

     1,700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

วิสัญญี AE-3 เคร่ืองดมยาสลบชนิดซับซ้อน Anesthetic Machine and Ventilator 
with Gas Monitoring : Advanced 

     2,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

วิสัญญี AE-4 เคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบใน
ลมหายใจออก

Anesthetic Gas Monitoring         350,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

ORT Orthopedic 

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-1 เคร่ืองมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก small bone cutting tool      1,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-2 ชุดเคร่ืองมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า Electric high speed bone cutting tool 
kit

     1,760,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-3 ชุดเคร่ืองมือเปิดกระโหลกศีรษะ Skull opening tool kit      1,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-4 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร่ี Battery Operated Orthopedic 
Instrument Kit

     1,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-5 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกพ้ืนฐาน Basic Orthopedic Surgical Instruments 
Set

     1,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-6 ชุดสว่านส าหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก Drill set for small orthopedic surgery         730,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-7 ชุดสว่านเจาะและเล่ือยตัดกระดูกมาตรฐาน Standard drill and hacksaw set         750,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-8 สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน The drill uses standard size air 
pressure

        470,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-9 สว่านใช้แรงดันลมขนาดเล็ก The drill uses small air pressure         640,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-10 สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน พร้อมเล่ือย Standard size pneumatic drill with saw         730,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-11 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ  Cervical Spinal Set         500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-12 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง  Laminectomy Set         500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-13 ชุดเคร่ืองมือถ่างกระดูกสันหลังระดับคอด้านหน้า
ชนิดยึดด้วยตัวเอง

Anterior Cervical Spinal self-Retaining 
Retractors 

        500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-14 ชุดเคร่ืองมือถ่างกระดูกสันหลังด้านหลังชนิดยึดด้วย
ตัวเอง

Posterior Spinal Self-Retaining 
Retractors

        500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ORT-15 เคร่ืองติดตามสัญญาณประสาทขณะผ่าตัด
เส้นประสาทไขสันหลัง

Nerve monitor during spinal cord 
surgery

     5,150,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO Urology

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-1 ชุดเคร่ืองมือส่องตรวจรักษาท่อปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะส าหรับเด็ก

Pediatric Cysto-Ureteroscope         400,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-2 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยกระแสไฟฟ้า
ชนิดสองข้ัว

TURP Set with Electrocautery Type 
Bipolar 

     1,500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-3 เคร่ืองสลายน่ิวภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วย
คล่ืนความถ่ีสูง

Ultrasonic Lithotripsy Unit      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-4 เคร่ืองสลายน่ิวภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วย
คล่ืนความถ่ีสูงและการกระแทก พร้อมระบบดูดเศษ
น่ิว

Dual Action Lithotripsy      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-5 ชุดเคร่ืองกระแทกน่ิวภายในระบบทางเดินปัสสาวะ
ด้วยพลังงานลม

Pneumatic Lithotripsy Set      1,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-6 เคร่ืองสลายน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

Laser Lithotripsy ≥ 20 w      4,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-7 ชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงส าหรับการ
ผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ

Urological HD Camera System      1,600,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

ศัลยศาสตร์ทางเดิน
ปัสสาวะ

URO-8 เคร่ืองเลเซอร์พลังงานสูงขนาดไม่น้อยกว่า100 วัตต์ laser high power     12,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP Medical Support

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-1 รถเข็นชนิดน่ัง            7,500 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-2 รถเข็นชนิดนอน          20,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-3 รถเข็นท าแผล          11,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-4 รถเข็นอาหาร          10,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-5 รถเข็นผ้าเป้ือน          14,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-6 เคร่ืองดูดเสมหะ          11,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-7 เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง          20,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-8 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน          70,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-9 เคร่ืองควบคุมการฉีดยา Syringe Driver          25,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-10 ห้องอบไอน้ าเด่ียว Single steam room          20,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-11 เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน Forced-Air Warmer          90,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-12 ชุดแขวนอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ชนิดไม่มีแขน Pendant         300,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-13 ชุดแขวนอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ชนิดมีแขน Pendant with arm         350,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-14 เคร่ืองผลิตแรงดันอากาศทางการแพทย์ Medical Air Pressure Generator      1,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-15 ตู้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยติดเช้ือ  transport Isolator         180,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-16 เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ิ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
ต่อช่ัวโมง

pure water filter not less than 250 
liters per hour

        400,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-17 เคร่ืองช่ังน้ าหนักผู้ป่วยบนเปลนอน Weighing the patient on the stretcher         100,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-18 เคร่ืองบรรจุของเหลวและปิดฝาเกลียวอัตโนมัติชนิด 
4 หัว

Automatic liquid filling and capping 
machine, 4-head type

        900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-19 เคร่ืองตรวจสแกนหาหลอดเลือดด าต้ืนใต้ผิวหนัง venous scanner for superficial skin         180,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-20 ชุดแขวนอุปกรณ์การแพทย์แบบ 2 แขน พร้อมโคม
ไฟแอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์

Pendant with LCD lamp size not less 
than 60,000 lux

        500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-21 หมวกเลเซอร์ปลูกผมโดยใช้เทคโนโลยีบ าบัดด้วยแสง
เลเซอร์ก าลังต่ า

60,000         ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 65
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

สนับสนุนการแพทย์ MP-22
ชุดช้ันวางอุปกรณ์ทางการแพทย์

495,000        ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 65

76 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT Ear Nose Trost

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-1 กล้องส่องตรวจ รักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง endoscope Treatment of the nasal 
cavity and larynx

     1,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-2 กล้องส่องตรวจสายเสียงชนิดตัดช้ินเน้ือส่งตรวจได้ A biopsy type endoscope can be sent 
for examination

     1,860,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-3 เคร่ืองกรอกระดูกหลังหู  boring tool for posteiror auircular 
bone

        530,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-4 เคร่ืองตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ computerized hearing examination      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-5 เคร่ืองตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ Desktop type hearing exmamination         500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-6 เคร่ืองตรวจวัดสมรรถภาพของหูช้ันกลาง middle ear function tester         370,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-7 เคร่ืองทดสอบการได้ยิน OAE+ Automated ABR         650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-8 เคร่ืองน าวิถีผ่าตัดไซนัส ENT Navigation      7,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-9 เคร่ืองมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด TEOAE         350,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-11 เคร่ืองมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ป่ัน ดูด Micro Debrider      1,450,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-12 เคร่ืองเลเซอร์ผ่าตัดหู คอ จมูก Laser machine for ear, nose and 
throat surgery

     3,425,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-13 ชุดเคร่ืองมือคว้านโพรงกระดูก Bone boring tool set      1,550,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-14 ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดเล็ก Ear, Nose, Throat Examination Tool 
Kit, Small Video Set

        535,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-15 ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง Ear, Nose, Throat Examination Tool 
Kit, Video Medium Set

        700,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-16 ชุดเคร่ืองมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดใหญ่ Ear, Nose, Throat Examination Tool 
Kit, Video Large Set

     1,600,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-17 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพรงจมูก 
และไซนัส ออกจอภาพ

Transmitting the image signal from 
the lens, looking at the nasal cavity 
and sinuses out of the screen

        900,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-18 ชุดไฟส่องสวมศีรษะใช้ในการผ่าตัด 400 วัตต์ 400 watt surgical headlamp         650,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-19 ตู้ตรวจการได้ยิน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เมตร hearing test cabinet         300,000 ตู้ สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-20 ชุดตรวจหู ตา OpthalmoOtoscope          25,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

หู คอ จมูก ENT-21 เคร่ืองตรวจชุดตรวจตา หู ช่องปาก ผิวหนังชนิดมือ
ถือด้วยระบบดิจิตอล

Digital Hand-held Diagnostic Set         850,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US Ultrasound

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-1 เคร่ืองอัลตราซาวด์แบบมือถือ Handheld ultrasound doppler          50,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-2 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความคมชัด
สูง 2 หัวตรวจ

2-Probes High Definition Ultrasound      1,820,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-3 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความคมชัด
สูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

5-Probes High Definition Ultrasound      4,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-4 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ชนิดใช้ในห้องผ่าตัด

Operating Room Ultrasound      2,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-5 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ชนิดสี 2 หัวตรวจ

2-Probes Color Doppler Ultrasound         930,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-6 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง
ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ

2-Probes Portable Ultrasound         450,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-7 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ

3-Probes High Definition Ultrasound      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-8 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
ส าหรับท า Vascular access Reginal nerve block

Vascular access Reginal Nerve Block      1,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-9 เคร่ืองอัลตราซาวด์แบบไร้สาย Wiless Ultrasound Probe          99,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

อัลตราซาวด์ US-10 เคร่ืองตรวจหาภาวะพังผืดในตับและตรวจวัดปริมาณ
ไขมันสะสมในตับ

transient elastograph      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR Xray

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-1 เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดิจิตอล

Digital X-ray image data reader and 
converter

        200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-2 ชุดแขวนหลอดเอกซเรย์ติดเพดาน X-ray lamp hanging kit, ceiling 
mounted

        250,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-3 เคร่ืองรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุด
รับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย

Wireless Digital Flat Panel Detector      2,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-4 เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน Intraoral X-ray Unit         150,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-5 เคร่ืองเอกซเรย์ฟันท้ังปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 
2 มิติ

2 Dimension Panoramic and 
Cephalometric Dental Radiography

     1,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-6 เคร่ืองเอกซเรย์ฟันท้ังปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 
3 มิติ

3 Dimension Panoramic and 
Cephalometric Dental Radiography

     2,800,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-7 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. Mobile X-Ray 100 mA         650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-8 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Motorized Mobile X-Ray 300 mA      1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-9 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. Mobile Digital Radiography 300 mA      5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-10 เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป Digital Fluoroscopy      7,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-11 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
แบบแขวนเพดาน

Ceiling Mounted General Radiography 
1000 mA

     3,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-12 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ

Ceiling Mounted Digital Radiography 
1000 mA 1 Detector

     6,400,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-13 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ

Ceiling Mounted Digital Radiography 
1000 mA 2 Detector

     9,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-14 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน

Ceiling Mounted General Radiography 
500 mA

     1,700,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-15 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบต้ังพ้ืน

Floor Mounted General Radiography 
500 mA

     1,300,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-16 เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม
ก าลังไม่น้อยกว่า 15 kw

Mobile C-Arm with Image Intensifier 
15 kW

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-17 เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม
ก าลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw

Mobile C-Arm with Image Intensifier 
2.2 kW

     3,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-18 เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม
ก าลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ชุดรับภาพชนิดแฟลต
พาแนล

Mobile C-Arm with Flat Panel 
Detector 2.2 kW

     5,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-19 เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม
ก าลังไม่น้อยกว่า 15 kW ชุดรับภาพชนิดแฟลต
พาแนล

Mobile C-Arm with Flat Panel 
Detector 15 kW

     9,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-20 เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเด่ียว Single Plane Digital Subtraction 
Angiography

    27,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-21 เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเด่ียวแบบใช้
งานร่วมกับเตียงผ่าตัดชนิดไฮบริด

Single Plane Hybrid OR Digital 
Subtraction Angiography

    60,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-22 เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเด่ียวร่วมกับ
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Single Plane Digital Subtraction 
Angiography with Computed 
Tomography

    85,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-23 เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบ Biplane Digital Subtraction Angiography     38,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-24 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนร่วมกับภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

Positron Emission 
Tomography/Computed Tomography

  120,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-25 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนร่วมกับภาพตรวจ
วินิจฉัยโรคด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า

Positron Emission 
Tomography/Magnetic Resonance 
Imaging

  200,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-26 เคร่ืองถ่ายภาพรังสีแกมม่าหลายระนาบ พร้อม
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

Single Photon Emission Computed 
Tomography/Computed Tomography

    40,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-27 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 
สไลซ์

16 Slice Computed Tomography      8,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-28 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 
สไลซ์

32 Slice Computed Tomography     10,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-29 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 64 
สไลซ์

64 Slice Computed Tomography     15,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-30 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 128 
สไลซ์

128 Slice Computed Tomography     20,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-31 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 256 
สไลซ์

256 Slice Computed Tomography     35,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-32 ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซลชนิดจอคู่

Diagnostic Workstation 3 MP Dual 
Monitor

        700,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-33 ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซลชนิดจอเด่ียว

Diagnostic Workstation 6 MP  Monitor 
Fusion

        850,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-34 ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซลชนิดจอคู่

Diagnostic Workstation 5 MP Dual 
Monitor

     1,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-35 ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซลชนิดจอเด่ียว

Diagnostic Workstation 12 MP  
Monitor Fusion

     1,500,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-36 เคร่ืองฉีดสารทึบรังสีชนิด 1 หัวฉีด แรงดันต่ า Single Head Low Pressure Injector         650,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-37 เคร่ืองฉีดสารทึบรังสีชนิด 1 หัวฉีด แรงดันสูง Single Head High Pressure Injector         950,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-38 เคร่ืองฉีดสารทึบรังสีชนิด 2 หัวฉีด แรงดันต่ า Dual Head Low Pressure Injector      1,200,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-39 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา

1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging     35,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-40 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 เทสลา

3.0 Tesla Magnetic Resonance Imaging     80,000,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-41 เคร่ืองให้การรักษาทางกายภาพด้วยคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic resonance physical 
therapy machine

        900,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-42 เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล Digital Mammogram      6,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-43 เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 3 มิติ Digital Mammogram with 3D     11,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-44 เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 3 มิติ พร้อมชุด
อุปกรณ์ระบุต าแหน่งในการเจาะตัดช้ินเน้ือเต้านม

Digital Mammogram with 3D 
Tomosystersis with Stereotactic

    15,000,000 ชุด สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-45 รถคัดกรองมะเร็งเต้านมเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล Digital Mamogram Vehicle     15,000,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-46 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพในห้องตรวจคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า Bedside Monitor for Magnetic 
Resonance Imaging Room

     3,500,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภัณฑ์
การแพทย์

เอกซเรย์ XR-47 ตู้อุ่นสารทึบรังสี Radiant warming cabinet          80,000 ตู้ สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE Electric equipment

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-1 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 kVA Transformer size not less than 350 kVA         410,000 หม้อ สป.สธ.

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-2 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 kVA Transformer size not less than 500 kVA         480,000 หม้อ สป.สธ.

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-3 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 kVA Transformer size not less than 1,000 
kVA

        657,000 หม้อ สป.สธ.

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-4 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์          12,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-5 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ีขนาด
 10 วัตต์

         28,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-6 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ีขนาด
 40 วัตต์

         30,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-7 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25
 วัตต์

         24,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-8 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 5 
กิโลวัตต์

         58,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-9 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 10 
กิโลวัตต์

        165,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-10 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 15 
กิโลวัตต์

        253,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 25 
กิโลวัตต์

        429,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-12 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 50 
กิโลวัตต์

        524,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-13 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 100
 กิโลวัตต์

        750,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-14 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 200
 กิโลวัตต์

     1,323,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-15 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 300
 กิโลวัตต์

     1,819,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-16 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 400
 กิโลวัตต์

     2,400,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-17 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาด 500
 กิโลวัตต์

     3,700,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-18 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 กิโลวัตต์ generator size not less than 800 
kilowatts

     5,600,000 เคร่ือง สป.สธ.

ครุภ ณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ไฟฟ้าและวิทยุ EE-19 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ generator size not less than 1000 
kilowatts

     6,400,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT Hand Tool
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-1 กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว          14,500 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-2 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว            5,300 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-3 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 น้ิว            5,800 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-4 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 น้ิว            6,300 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-5 เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว            6,400 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-6 เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบส่ัน ขนาด 

112 x 225 มิลลิเมตร
           8,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-7 เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน 
ขนาด 75 มิลลิเมตร

           7,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-8 เคร่ืองขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสายพาน 
ขนาด 100 มิลลิเมตร

           8,700 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-9 เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 น้ิว            6,400 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-10 เล่ือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว            6,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-11 เคร่ืองลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร          10,100 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-12 เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร          15,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
ครุภ ณฑ์โรงงาน ช่างซ่อมบ ารุง HT-13 เคร่ืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร          17,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC Agriculture

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-1 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาด 2.5 แรงม้า

           9,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-2 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดต้ังพ้ืน 
ขนาด 3.5 แรงม้า

         11,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-3 เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 
3.5 แรงม้า

         24,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-4 เคร่ืองพ่นหมอกควัน          59,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-5 เคร่ืองช่ัง แบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 1,000 กิโลกรัม          19,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-6 เคร่ืองช่ัง แบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 2,000 กิโลกรัม          34,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-7 เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม          10,100 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-8 เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม          13,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-9 เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 1,000 กิโลกรัม          17,100 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-10 เคร่ืองช่ัง แบบดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม          28,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-11 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้ าได้
 450 ลิตรต่อนาที

           7,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-12 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้ าได้
 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า

           8,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-13 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซินสูบน้ าได้
 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า

         13,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-14 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซลสูบน้ าได้ 
1,750 ลิตรต่อนาที

         63,400 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-15 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ดีเซลสูบน้ าได้ 
3,800 ลิตรต่อนาที

        105,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-16 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
450 ลิตรต่อนาที

           9,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-17 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
1,130 ลิตรต่อนาที

         17,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-18 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
1,500 ลิตรต่อนาที

         36,100 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การเกษตร

การเกษตร AC-19 เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค          96,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED Education

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-1 จักรพันริมแบบธรรมดา          14,500 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-2 จักรพันริมแบบอุตสาหกรรม          23,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-3 จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า          18,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-4 จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บหนัง          20,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-5 จักรท าลวดลาย          85,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-6 หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว          12,700 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-7 หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก
และอุปกรณ์ดันศีรษะเด็กแบบคร่ึงตัว

        111,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-8 หุ่นจ าลองกล้ามเน้ือ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน
แบบเต็มตัว

        150,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-9 หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึกตัดเย็บ พร้อมทารก
และอุปกรณ์ดันศีรษะเด็กแบบเต็มตัว

        235,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-10 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาดเต็มตัว 
แบบทารก

        300,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-11 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาดเต็มตัว 
แบบเด็ก

        410,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
การศึกษา

การศึกษา ED-12 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาดเต็มตัว 
แบบผู้ใหญ่

        520,000 ตัว ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด

CCTV Close Circuit Television

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในส านักงาน

closed circuit television network type 
fixed view type for office installation

           3,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor installation 
for use in general security and other 
tasks

         16,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor installation 
for use in general security applications

         23,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน
อ่ืนๆ

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor 
installation, Type 1 for use in security, 
image analysis and other applications.

         38,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน
อ่ืนๆ

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor 
installation, Type 2 for use in security, 
image analysis and other applications.

         44,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

92 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor 
installation, Type 1 for use in security 
and image analysis applications

         46,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-7 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

closed circuit television network type 
Fixed view type for indoor 
installation, Type 2 for use in security 
and image analysis applications

         48,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกส านักงาน

closed circuit television network type 
fixed view type for outdoor installation

           5,700 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-9 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ

closed circuit television network type 
fixed view typefor use in general 
security and other tasks

         22,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-10 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป

         32,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-11 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

         53,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

93 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-12 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 2 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และ
งานอ่ืนๆ

         53,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-13 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และ
งานอ่ืนๆ

         55,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-14 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร แบบท่ี 1 ส าหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

         58,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-15 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมอง แบบท่ี 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป

         48,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-16 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมอง ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ

         61,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-17 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ
มุมมอง แบบท่ี 2 ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป

         92,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 25 ก.ย.62

94 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM Computer

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1         130,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2         350,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-3 ตู้ส าหรับติดต้ังแผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)

        740,000 ตู้ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-4 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับตู้ 
Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบท่ี 1

        220,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-5 แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับตู้ 
Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame แบบท่ี 2

        500,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

         17,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

         22,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

         30,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงาน
ส านักงาน

         17,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงาน
ประมวลผล

         23,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

95 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน          16,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล          22,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-13 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1          10,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-14 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2          20,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-15 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน          22,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-16 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว          23,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-17 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (INK
 Tank Printer)

           4,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-18 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3

           6,300 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-19 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)            2,600 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-20 เคร่ืองพิมพ์เซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที)

           8,900 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-21 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network
 แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)

         15,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-22 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที)

         10,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-23 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที)

         26,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-24 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network
 ส าหรับกระดาษขนาด A3

         53,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-25 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

           7,500 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-26 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า          10,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-27 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี          15,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-28 เคร่ืองพิมพ์วัตถุ 3 มิติ          40,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-29 เคร่ืองพิพม์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)          13,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-30 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป            3,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-31 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
 แบบท่ี 1

         16,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-32 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
 แบบท่ี 2

         27,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-33 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
 แบบท่ี 3

         35,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-34 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA            2,500 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-35 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA            5,700 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-36 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA          11,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-37 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA          32,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-38 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 
เฟส)

        270,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-39 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

           3,800 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-40 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับรองรับหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า16 แกนหลัก 
(16 core) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

         28,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-41 ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย

         12,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-42 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)

         18,000 ตู้ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-43 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U)

         22,000 ตู้ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-44 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
แบบท่ี 3 (ขนาด 42U)

        130,000 ตู้ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-45 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง            2,400 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-46 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบท่ี 1

           4,500 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-47 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบท่ี 2

         18,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-48 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง         110,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-49 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 1

Access Point            5,400 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-50 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี 2

Access Point          21,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-51 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) Router          44,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-52 อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link 
Load Balancer)

Link Load Balancer         180,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-53 อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)

Server Load Balancer         210,000 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-54 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ช่อง

PoE L2 Switch            8,300 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-55 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 16 ช่อง

PoE L2 Switch          15,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-56 อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External
 Storage)

External Storage         570,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-57 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1          50,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-58 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 2         400,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-59 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบท่ี 3         850,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-60 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง

Network Video Recorder          22,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-61 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 16 ช่อง

Network Video Recorder          57,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-62 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 32 ช่อง

Network Video Recorder         120,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-63 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation 
Firewall) แบบท่ี 1

Next Generation Firewall         240,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-64 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation 
Firewall) แบบท่ี 2

Next Generation Firewall      1,000,000 ชุด กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-65 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) แบบท่ี 1

Intrusion Prevention System         430,000 ระบบ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-66 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) แบบท่ี 2

Intrusion Prevention System      1,400,000 ระบบ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-67 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web 
Application Firewall)

Web Application Firewall         530,000 ระบบ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-68 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Mail Security)

e-Mail Security         350,000 ระบบ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

COM-69 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

Smart Card Reader               700 เคร่ือง กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP Advertise and publish

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-1 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
100 น้ิว

         12,900 จอ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
120 น้ิว

         14,900 จอ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-3 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
150 น้ิว

         24,100 จอ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-4 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
180 น้ิว

         34,900 จอ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-5 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
200 น้ิว

         45,000 จอ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-6 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ          19,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-7 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,000 ANSI Lumens

         26,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-8 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens

         27,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-9 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,000 ANSI Lumens

         29,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-10 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
4,500 ANSI Lumens

         45,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-11 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
5,000 ANSI Lumens

         49,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-12 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 43 น้ิว

         15,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-13 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 50 น้ิว

         19,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-14 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 55 น้ิว

         23,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-15 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 65 น้ิว

         30,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-16 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 70 น้ิว

         35,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-17 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
ขนาด 75 น้ิว

         45,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-18 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว            2,800 จอ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โฆษณาและเผยแพร่ AP-19 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว            3,200 จอ กระทรวงดิจิตัล ฉบับ 30 ธ.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

งานบ้านงานครัว HK Housework kitchen work

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต            6,400 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-2 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต            8,500 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-3 ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต          13,000 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-4 ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต          18,500 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-5 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต          24,000 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-6 ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต          35,000 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-7 ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต          46,500 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-8 ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต          56,900 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-9 เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก          12,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-10 เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก          14,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-11 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก          23,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-12 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง            9,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-13 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน          10,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-14 เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น          13,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-15 เคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน          12,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-16 เคร่ืองตัดหญ้า แบบน่ังขับ         170,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-17 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว          11,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-18 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 น้ิว          17,400 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-19 เตาแก๊ส            9,900 เตา ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-20 เตาอบไมโครเวฟ            8,000 เตา ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-21 เคร่ืองดูดควัน          18,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-22 เคร่ืองซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม          18,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-23 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์         268,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-24 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์         805,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-25 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์         963,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-26 เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์         215,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-27 เคร่ืองอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์         284,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-28 เคร่ืองอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์         430,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

งานบ้านงานครัว HK-29 เคร่ืองรีดผ้าแบบลูกกล้ิงขนาด 2 เมตร 2 meter roller ironing machine         530,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM Vehicle medical

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-1 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ      2,100,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-2 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ 
สมอง และเคร่ืองพยุงชีพช้ันสูง

     5,180,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-3 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคล่ือน 4 ล้อ)

     2,374,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-4 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดกลาง

     2,480,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-5 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดใหญ่

     2,980,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-6 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดเล็ก (ประเภทขับเคล่ือน 4 ล้อ) พร้อมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเคร่ืองมือตรวจหัวใจ 
สมอง และเคร่ืองพยุงชีพช้ันสูง

     5,464,500 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-7 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล
และเคร่ืองมือตรวจหัวใจ สมอง และเคร่ืองพยุงชีพ
ช้ันสูง

     5,570,500 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-8 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
ขนาดใหญ่ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและ
เคร่ืองมือตรวจหัวใจ สมอง และเคร่ืองพยุงชีพช้ันสูง

     6,070,500 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-9 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support 
unit : BLS)

     2,080,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 63

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-10 รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life 
support unit : ALS)

Advanced Life support unit : ALS      2,358,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 63

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-11 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ
 รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced 
Life support unit : ALS)

Advanced Life support unit : ALS      2,458,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 63

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-12 รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ      8,500,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-13 รถพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน basic ambulance      1,800,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-14 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตช้ันสูง Ambulance with advanced life 
support equipment

     2,500,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-15 รถบริจาคโลหิต blood donation car      7,000,000 คัน สป.สธ.

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-16 รถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีแบบภาพดิจิตอล Mobile Digital X-Ray Vehicle     10,000,000 คัน สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะบริการ
ทางการแพทย์

VM-17 รถวินิจฉัยและรักษาภาวะวิกฤตทางหลอดเลือดสมอง
เคล่ือนท่ี

Mobile Stroke Unit     35,000,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT Vehicle transport

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-1 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซี
ซี (Eco car)

        577,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-2 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600
 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 70 กิโลวัตต์

        740,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-3 รถน่ังส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800
 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

        965,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และก าลังมอเตอร์
ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ ากว่า 50 กิโลวัตต์

        939,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-5 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา

        575,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 
พร้อมหลังคาอลูมิเนียม

        598,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

111 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา 
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

        610,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)

        713,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม

        736,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก

        748,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

        850,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

112 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-12 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
 พร้อมหลังคาอลูมิเนียม

        873,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-13 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

        885,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-14 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)

        879,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-15 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม

        902,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-16 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก

        914,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

113 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-17 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

     1,000,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-18 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
 พร้อมหลังคาอลูมิเนียม

     1,023,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-19 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
 พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

     1,035,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-20 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม          23,000 หลัง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-21 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก

         35,900 หลัง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-22 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ

     1,087,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

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

     1,092,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

114 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

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

     1,405,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-25 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ
เหล็ก

     2,060,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-26 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ
เทท้าย

     2,126,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

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

     2,563,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-28 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

     1,000,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-29 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

     2,235,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

115 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-30 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

     2,400,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-31 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

     1,358,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-32 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

     1,473,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-33 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 100 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

     1,529,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-34 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ

     1,359,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-35 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ

     1,664,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

116 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-36 รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 
กิโลวัตต์

     2,500,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-37 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์

     1,120,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-38 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา          43,500 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-39 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ          50,000 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-40 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี          51,400 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-41 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี          81,900 คัน ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-42 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD 
AT) (5 ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,585,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

117 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-43 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD 
AT) (5 ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,745,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-44 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC 
(2WD AT) (9 ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,665,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

118 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-45 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAX 2,393 CC 
(2WD AT) (9 ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,825,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-46 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT) (11 ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,665,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

119 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-47 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT) (11 ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,825,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-48 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT) (7 ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,675,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

120 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-49 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER MAXI 2,393 CC 
(2WD AT) (7 ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,835,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-50 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD 
AT) (7 ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,615,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

121 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-51 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,393 CC 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ (2WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN135R - CTTMHT
 และ/หรือ GUN135R - CTTSHT และ/หรือ 
GUN135R - CTTSXT และ/หรือ GUN135R - 
CTTLXT TR TRANSFORMER II 2,393 CC (2WD 
AT) (7 ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,775,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-52 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD MT) (5 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,675,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-53 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD MT) (5 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,835,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

122 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-54 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (4WD MT) (9 ท่ี
น่ัง, รุ่น STD)

     1,755,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-55 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (4WD MT) (9 ท่ี
น่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,915,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-56 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD MT) (11 
ท่ีน่ัง,ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,915,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

123 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-57 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD MT) (7 
ท่ีน่ัง,ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,925,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-58 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD MT) (11 
ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,755,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-59 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD MT) (7 
ท่ีน่ัง,รุ่นSTD)

     1,765,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

124 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-60 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD MT) (7 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,705,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-61 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) 
ประกอบด้วยรหัสรถยนต์รุ่น GUN126R - CTFMHT 
และ/หรือ GUN126R - CTFHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD MT) (7 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,865,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-62 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT) (5 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,860,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

125 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-63 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT) (5 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     2,020,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-64 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT) (7 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,890,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-65 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (4WD AT) (7 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     2,050,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

126 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-66 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (4WD AT) (9 ท่ี
น่ัง, รุ่น STD)

     1,940,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-67 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (4WD AT) (9 ท่ี
น่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     2,100,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-68 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD AT) (7 ท่ี
น่ัง, รุ่น STD)

     1,950,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

127 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-69 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD AT) (7 ท่ี
น่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     2,110,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-70 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD AT) (11 
ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,940,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-71 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์อัตโนมัติ (AT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - DTTHXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (4WD AT) (11 
ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     2,100,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ ส.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-72 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (2WD AT) (5 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,590,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-73 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (2WD AT) (5 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,750,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-74 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (2WD AT) (7 ท่ีน่ัง, 
รุ่น STD)

     1,620,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-75 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER II 2,755 CC (2WD AT) (7 ท่ีน่ัง, 
ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,780,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-76 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (2WD AT) (9 ท่ี
น่ัง, รุ่น STD)

     1,670,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-77 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAX 2,755 CC (2WD AT) (9 ท่ี
น่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,830,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-78 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (2WD AT) (7 ท่ี
น่ัง, รุ่น STD)

     1,680,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-79 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (2WD AT) (7 ท่ี
น่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,840,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-80 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (2WD AT) (11 
ท่ีน่ัง, รุ่น STD)

     1,670,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

ยานพาหนะและขนส่ง VT-81 รถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์น่ัง 
(TRANSFORMER II) ขนาดเคร่ืองยนต์ 2,755 CC 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4WD) เกียร์ธรรมดา (MT) รหัส
รถยนต์รุ่น GUN126R - BTFLXT TR 
TRANSFORMER MAXI 2,755 CC (2WD AT) (11 
ท่ีน่ัง, ติดต้ังอุปกรณ์พิเศษ)

     1,830,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 64

132 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC Science

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-1 กล้องถ่ายภาพความร้อนส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคล (Thermal Imager)

        235,400 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-2 เคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ท่ีใช้ในงาน
สาธารณสุข

         75,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-3 เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโร
ตาร่ีคอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ท่ีใช้ใน
งานสาธารณสุข

         85,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-4 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส BioPlasma Cell
 Modulation (system)

BioPlasma Cell Modulation (system)         374,500 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 60

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-5 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส EMW - 
BioPlasma Cell Modulation (system)

EMW - BioPlasma Cell Modulation 
(system)

        374,500 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 60

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-6 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท BPJ1 ชนิดขาต้ัง
ล้อเล่ือนพร้อมระบบควบคุมการจ่ายแก๊สเฉ่ือยและ
ถังบรรจุแก๊สอาร์กอนขนาด 1.2-1.5 คิว

        481,500 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 60

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-7 เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท BPJ2 ชนิดต้ังโต๊ะ
พร้อมระบบควบคุมการจ่ายแก๊สเฉ่ือยและถังบรรจุ
แก๊สอาร์กอนขนาด 1.2-1.5 คิว

        428,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 60

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-8 ท่ีนอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses) 
SAWAKY รุ่น AHSB-3102 ขนาด 87 x 200 x 5.5 
เซนติเมตร

Anti-bedsore Mattresses          17,500 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 61
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-9 รถเข็นน่ังใช้ไฟฟ้า (Electric –Powered 
Wheelchair) รุ่น KM ขนาดความกว้างท่ีน่ัง 350 (L)
 X 370 (W) มิลลิเมตร

Electric –Powered Wheelchair          36,000 คัน นวัตกรรมไทย ฉบับ มิ.ย. 61

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-10 หุ่นยนต์ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพการเคล่ือนไหวแขน 
(Robotic Devices for Arm Rehabilitation) 
SENSIBLE TAB

Robotic Devices for Arm Rehabilitation      3,700,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ค. 61

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-11 หุ่นยนต์ฟ้ืนฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION 
ROBOTS)

GAIT REHABILITATION ROBOTS      4,400,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 64

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-12 ชุดอุปกรณ์ช่วยล้างดวงตา (Lerprat eye รุ่น 
N5734866)

Lerprat eye            9,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ SC-13 เคร่ืองฆ่าเช้ือด้วยรังสี UVC ควบคุมการทางานด้วย
ระบบ Internet of Things (IoT) (Light 
Ultraviolet Germicidal)

Light Ultraviolet Germicidal         470,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ค. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF Office

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-1 กบไฟฟ้า ขนาด 6 น้ิว electric planer 6 inch          13,000 ตัว สป.สธ.

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-2 กบไฟฟ้า ขนาด 8 น้ิว Electric planer size 8 inches          15,000 ตัว สป.สธ.

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-5 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว
 20 แผ่นต่อนาที

         87,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-6 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว
 30 แผ่นต่อนาที

        120,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-7 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว
 40 แผ่นต่อนาที

        180,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-8 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว
 50 แผ่นต่อนาที

        200,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-9 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

        120,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-10 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

        250,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-11 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที

        300,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-12 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที

        400,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-13 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x
 400 จุดต่อตารางน้ิว

        111,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-14 เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x
 600 จุดต่อตารางน้ิว

        180,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-15 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 10
 แผ่น

         19,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-16 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20
 แผ่น

         30,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-17 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 30
 แผ่น

         66,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-18 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายคร้ังละ
 10 แผ่น

         20,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-19 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายคร้ังละ
 20 แผ่น

         42,700 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-20 เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายคร้ังละ
 30 แผ่น

         69,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-21 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ
และเข้าเล่มมือโยก

         11,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-22 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษ
ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

         19,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-23 เคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังโต๊ะ          43,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-24 เคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังพ้ืน          67,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-25 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

         23,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-26 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู

         25,700 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-27 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

         27,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-28 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู

         30,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-29 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

         32,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-30 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู

         36,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-31 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

         41,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-32 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู

         43,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-33 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

         45,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-34 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู

         49,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-35 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู

         52,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-36 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู

         53,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-37 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู

         56,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-38 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
13,000 บีทียู

         30,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-39 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู

         33,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-40 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
20,000 บีทียู

         35,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-41 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู

         40,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-42 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู

         47,200 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-43 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000 บีทียู

         53,600 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-44 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
40,000 บีทียู

         58,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-45 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
48,000 บีทียู

         60,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-46 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

         16,800 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-47 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู

         20,300 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-48 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

         21,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-49 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

         24,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-50 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

         18,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-51 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

         24,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-52 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

         27,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-53 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

         37,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-54 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาด 44,000 บีทียู

         56,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-55 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)
 แบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาด 56,000 บีทียู

         57,500 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-56 เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติด
ผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม

         47,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-57 เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติด
ผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม

         55,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-58 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร            9,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-59 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร          14,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-60 เคร่ืองขัดพ้ืน          19,900 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-61 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร            5,200 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-62 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร            7,000 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-63 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร            8,300 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-64 ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร          10,000 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-65 ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร            6,400 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-66 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร            9,200 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-67 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร          12,000 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-68 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร          15,200 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-69 ถังน้ า แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร          18,800 ใบ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-70 เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว          42,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-71 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน            8,000 เคร่ือง ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-72 โต๊ะหมู่บูชา            8,000 ชุด ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-73 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน            5,700 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-74 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก            6,700 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-75 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง            8,000 ตู้ ส านักงบประมาณ ฉบับ ธ.ค.64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-3 เคร่ืองบีบระบบไฮดรอลิก hydraulic press machine         100,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ส านักงาน OFF-4 เคร่ืองอัดส าเนา duplicator          28,000 เคร่ือง สป.สธ.
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR Air condition

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-1 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000
 บีทียู

         16,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-2 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         19,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-3 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000
 บีทียู

         20,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-4 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 9,000 บีทียู

         21,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-5 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 13,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         22,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-6 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู

         23,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-7 เคร่ืองฟอกอากาศส าหรับห้อง ท่ีมีเทคโนโลยีตัวกรอง
ฝุ่นละเอียด (Ultrafine air purifier) รุ่น AP-P35 / 
ULTRAFINE TECHNOLOGY

Ultrafine air purifier          24,200 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ มี.ค. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-8 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditione

         24,800 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-9 เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบก าจัดไรฝุ่น (House Dust
 Mite Killer Air Conditioner) รุ่น Hygienic 
Inverter 12,000 BTU รุ่นชุดคอนเดนซิง 
SJ-W12F-A-DTGP1

House Dust Mite Killer Air Conditioner          26,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 61
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-10 เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบก าจัดไรฝุ่น (House Dust
 Mite Killer Air Conditioner) รุ่น Hygienic 
Inverter 12,000 BTU รุ่นชุดแฟนคอยล์ 
SJ-C12F-A-DTGP1

House Dust Mite Killer Air Conditioner          26,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 61

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-11 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000
 บีทียู

         26,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-12 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 13,000
 บีทียู

         26,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-13 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         26,500 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-14 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดแขวน ขนาด
 13,000 บีทียู

         27,400 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-15 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดส่ีทิศทาง ขนาด 
13,000 บีทียู

         27,400 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-16 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         27,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-17 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         30,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-18 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 18,000
 บีทียู

         30,400 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-19 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 18,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         31,200 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-20 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทียู

         31,300 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-21 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000
 บีทียู

         31,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-22 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 
Cleaner) รุ่น PT-200 ชนิดต้ังโต๊ะ

Electronic Air Cleaner          33,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-23 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         33,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-24 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดส่ีทิศทาง ขนาด 
18,000 บีทียู

         34,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-25 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         34,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-26 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดแขวน ขนาด
 18,000 บีทียู

         35,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-27 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         37,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-28 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 
Cleaner) รุ่น PT-400 ชนิดต้ังโต๊ะ

Electronic Air Cleaner          38,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-29 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         38,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-30 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 25,000
 บีทียู

         38,400 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-31 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 25,000 บีทียู

         41,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-32 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 25,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         42,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-33 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 30,000
 บีทียู

         42,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-34 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดส่ีทิศทาง ขนาด 
25,000 บีทียู

         42,800 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-35 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         42,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-36 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
19,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         43,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-37 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000
 บีทียู

         44,800 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-38 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 
Cleaner) รุ่น PT-600 ชนิดเคล่ือนย้ายได้

         45,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-39 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดแขวน ขนาด
 25,000 บีทียู

         46,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-40 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditione

         49,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-41 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 36,000
 บีทียู

         49,400 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

152 บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565



บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-42 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         50,200 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-43 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 30,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         51,200 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-44 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดส่ีทิศทาง ขนาด 
30,000 บีทียู

         51,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-45 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดตู้ต้ังพ้ืน ขนาด 
30,000 บีทียู

         51,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-46 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000
 บีทียู

         52,500 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-47 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 30,000 บีทียู

         53,500 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-48 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 
Cleaner) รุ่น PT-900 ชนิดเคล่ือนย้ายได้

         55,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 60

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-49 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดแขวน ขนาด
 30,000 บีทียู

         55,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-50 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         56,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-51 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         58,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-52 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
25,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         58,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-53 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดส่ีทิศทาง ขนาด 
36,000 บีทียู

         59,300 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-54 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี
 ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดตู้ต้ังพ้ืน ขนาด 
36,000 บีทียู

         59,300 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 62
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-55 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดแขวน รุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         60,700 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-56 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
30,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         61,500 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-57 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High
 SEER Split Type Inverter Air Conditioner) 
ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 36,000 บีทียู

High SEER Split Type Inverter Air 
Conditioner

         61,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ เม.ย. 63
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ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-58 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดแขวน ขนาด
 36,000 บีทียู

         64,300 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-59 เคร่ืองปรับอากาศ ท่ีมีระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
 รุ่น High SEER inverter/GPS4.0 ชนิดติดผนัง 
ขนาด 36,000 บีทียู

         64,600 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-60 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดติดผนัง ขนาด 36,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         67,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-61 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ท่ีมี
เทคโนโลยีตัวกรองฝุ่นละเอียด (Ultrafine air 
purifier split type Inverter Air Conditioner) รุ่น
 High SEER with Ultrafine Air purifier Inverter 
ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู

Ultrafine air purifier split type Inverter 
Air Conditioner

         67,000 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.พ. 62

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-62 เคร่ืองฟอกอากาศแบบไฟฟ้า (Electronic Air 
Cleaner) รุ่น CASSETTE 1,600 ชนิดฝังใต้เพดาน

Electronic Air Cleaner          68,000 เคร่ือง นวัตกรรมไทย ฉบับ พ.ย. 60
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-63 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         73,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-64 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู (380 V / 3 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         75,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64
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ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2565

ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-65 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
38,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         77,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-66 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
38,000 บีทียู (380 V / 3 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         78,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64
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ประเภทครุภัณฑ์ กลุ่มเคร่ืองมือ รหัส
ครุภัณฑ์

ช่ือรายการ (ภาษาไทย) รายการ (ภาษาอังกฤษ)  ราคา
 (ต่อหน่วย)

หน่วย
นับ

แหล่งอ้างอิง รอบบัญชี
การอ้างอิง

ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศ
และฟอกอากาศ

AIR-67 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิด
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5
 «««ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 (Inverter 
split type room air conditioner with no.5 «««
energy efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019) รุ่น High 
Energy Efficiency Inverter ชนิดแขวน ขนาด 
40,000 บีทียู (200 V / 1 Ø /50 Hz)

Inverter split type room air 
conditioner with no.5 «««energy 
efficiency rating label according to 
EGAT's energy criteria year 2019

         81,900 ชุด นวัตกรรมไทย ฉบับ ก.ย. 64
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ภาคผนวก  

1. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 315/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคาครุภัณฑ์
การแพทย์เพื่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 316/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดรายการครุภัณฑ์
การแพทย์เพื่อจัดทำบัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 599/2565 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา
ครุภัณฑ์การแพทย์เพ่ือจัดทำบัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ของหนว่ยงานสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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