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ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ (ผ่านการพิจารณาอนุกรรมาธิการฯ)
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ 24 ส.ค. 63 #REF!
แผนงาน : 
โครงการ :
กิจกรรม : 

      -              27,850,000       26               39,760,000             39,760,000                39,760,000         27,211,200           26             3,664,976,300         3,664,976,300

เขต ล าดับ
ความส าคัญ

รายการครุภัณฑ์ ตามร่าง พรบ . 2564 หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวน 
(หน่วย)

ต้ังงบปี 64 รวมเงินท้ังส้ิน วงเงิน 64 ตามร่าง พรบ.
(7พ.ค.63)

ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

หลังปรับลด

จ านวน 
(หน่วย)

วงเงิน 64
หลังปรับลด

รวมเงินท้ังส้ิน ช่ือหน่วยงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับ
หน่วย

เบิกจ่าย

11 11 เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1,000,000 1                   1,000,000                1,000,000                    1,000,000              980,000              1                       980,000                   980,000 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 20 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลสุขส าราญ 
ต าบลก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 1 คัน

คัน               2,480,000 1                   2,480,000                2,480,000                    2,480,000            2,430,400              1                     2,430,400                 2,430,400 โรงพยาบาลสุขส าราญ ก าพวน สุขส าราญ ระนอง F3

11 25 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลละอุ่น ต าบล
บางพระใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 คัน

คัน               2,480,000 1                   2,480,000                2,480,000                    2,480,000            2,430,400              1                     2,430,400                 2,430,400 โรงพยาบาลละอุ่น บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง F3

11 32 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลกระบุรี ต าบล
น้ าจืด อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 คัน

คัน               2,480,000 1                   2,480,000                2,480,000                    2,480,000            2,430,400              1                     2,430,400                 2,430,400 โรงพยาบาลกระบุรี น้ าจืด กระบุรี ระนอง F2

11 38 เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาล
กระบุรี ต าบลน้ าจืด อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1,070,000 1                   1,070,000                1,070,000                    1,070,000            1,048,600              1                     1,048,600                 1,048,600 โรงพยาบาลกระบุรี น้ าจืด กระบุรี ระนอง F2

11 45 ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลละอุ่น ต าบลบางพระใต้ อ าเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง 1 ตู้

ตู้ 550,000 1                     550,000                  550,000                      550,000              539,000              1                       539,000                   539,000 โรงพยาบาลละอุ่น บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง F3

11 52 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร โรงพยาบาลกะเปอร์ ต าบลกะเปอร์
 อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1,340,000 1                   1,340,000                1,340,000                    1,340,000            1,313,200              1                     1,313,200                 1,313,200 โรงพยาบาลกะเปอร์ กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง F2

11 66 เคร่ืองล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาล
กะเปอร์ ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1,070,000 1                   1,070,000                1,070,000                    1,070,000            1,048,600              1                     1,048,600                 1,048,600 โรงพยาบาลกะเปอร์ กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง F2

11 102 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ และเคร่ืองตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดม
สลบในลมหายใจออก ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไป โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 2 เคร่ือง

เคร่ือง 1,700,000 2                   3,400,000                3,400,000                    3,400,000            1,666,000              2                     3,332,000                 3,332,000 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 109 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ โรงพยาบาล
ระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 2,500,000 1                   2,500,000                2,500,000                    2,500,000            2,450,000              1                     2,450,000                 2,450,000 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 116 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลระนอง ต าบล
เขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

คัน               2,480,000 1                   2,480,000                2,480,000                    2,480,000            2,430,400              1                     2,430,400                 2,430,400 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 123 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานรักษาคลองรากฟัน โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 เคร่ือง

เคร่ือง 1,400,000 1                   1,400,000                1,400,000                    1,400,000            1,323,300              1                     1,323,300                 1,323,300 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 129 เคร่ืองอบฆ่าเช้ืออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 
เคร่ือง

เคร่ือง 2,540,000 1                   2,540,000                2,540,000                    2,540,000            2,489,200              1                     2,489,200                 2,489,200 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 136 เคร่ืองฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 3 เคร่ือง

เคร่ือง 600,000 3                   1,800,000                1,800,000                    1,800,000              588,000              3                     1,764,000                 1,764,000 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 144 ชุดส่องตรวจหลอดลมผู้ใหญ่และเด็ก โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด

ชุด 950,000 1                     950,000                  950,000                      950,000              897,900              1                       897,900                   897,900 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

ค าขอ 20 ก.พ. 63 ร่าง พรบ.2564 (24 ส.ค. 2563)



เขต ล าดับ
ความส าคัญ

รายการครุภัณฑ์ ตามร่าง พรบ . 2564 หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย (บาท) จ านวน 
(หน่วย)

ต้ังงบปี 64 รวมเงินท้ังส้ิน วงเงิน 64 ตามร่าง พรบ.
(7พ.ค.63)

ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

หลังปรับลด

จ านวน 
(หน่วย)

วงเงิน 64
หลังปรับลด

รวมเงินท้ังส้ิน ช่ือหน่วยงาน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ระดับ
หน่วย

เบิกจ่าย

11 339 เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  โรงพยาบาลระนอง ต าบลเขานิเวศน์ 
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2 เตียง

เตียง 1,760,000 2                   3,520,000                3,520,000                    3,520,000            1,724,800              2                     3,449,600                 3,449,600 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S

11 340 โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลระนอง 
ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 6 ชุด

ชุด 1,450,000 6                   8,700,000                8,700,000                    8,700,000            1,421,000              6                     8,526,000                 8,526,000 โรงพยาบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง S


