
ข้อมลูจากส านกัสนบัสนนุระบบสุขภาพปฐมภมู ิ(สสป.) เมือ่วันที่ 20 พ.ย. 2562 

ล ำดบั รำยกำร หน่วยนับ  รำคำตำมเกณฑ์ รำคำอ้ำงอิง หมำยเหตุ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า

กว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110

 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ พร้อมหลังคา

ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

คัน            900,400 ราคาอา้งองิตามบญัชี สงป .

รถบรรทุก 868,000 บาท

หลังคา 32,400 บาท

ส าหรับหนว่ยปฐมภมูใินพื้นที่

สูง

2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ า

กว่า 2,400 ซีซี. หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 110

 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ พร้อมหลังคา

ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

คัน         1,057,400 ราคาอา้งองิตามบญัชี สงป .

รถ 1,025,000 บาท

หลังคา 32,400 บาท

ส าหรับหนว่ยปฐมภมูใินพื้นที่

สูง

3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี คัน              87,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี สงป .

4 เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไมสั่มผัสกระจกตา เคร่ือง            450,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

5 กล้องตรวจจอประสาทตาชนดิมอืถือ ตัว            350,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

6 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถีสู่งชนดิสี 

แบบพกพา

เคร่ือง            450,000

7 เคร่ืองดึงคอและหลังอตัโนมติัพร้อมเตียงปรับระดับได้ เคร่ือง            375,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

8 เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าพร้อมอลัตราซาวด์ เคร่ือง            260,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

9 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า เคร่ือง              86,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

10 เคร่ืองอลัตราซาวน ์(Ultrasound diathermy) เคร่ือง            170,000

11 เคร่ืองอลัตราซาวนแ์บบพกพา เคร่ือง              50,000

12 เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าปรับระดับสูงต่ าได้ เคร่ือง            200,000

13 เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน เคร่ือง            375,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

14 หมอ้ต้มแผ่นความร้อน ขนาดไมน่อ้ยกว่า6แผ่น(พร้อม

แผ่นความร้อน)

เคร่ือง              60,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

15 หมอ้แช่พาราฟิน เคร่ือง              54,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

16 ยูนติท าฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II ยูนติ            428,000 บญัชีนวตักรรม

17 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนดิอตัโนมติั (AED) พร้อมตู้ต้ัง

พื้นจอแสดงผลและระบบ

เคร่ือง              95,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

18 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจพร้อมระบบประมวลผล 

ขนาดกระดาษบนัทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่

นอ้ยกว่าเอ 4

เคร่ือง            120,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

19 เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบสอดแขนชนดิอตัโนมติั เคร่ือง              70,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี สงป .

20 เคร่ืองวัดความอิม่ตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse 

Oximeter) ชนดิพกพา

เคร่ือง              20,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

21 เคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารกในครรภ์ เคร่ือง              75,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

22 เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เคร่ือง              40,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

บญัชรีำยกำรครุภณัฑ์ (Shoping List) ส ำหรับโครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภมู ิประกอบกำรจดัท ำค ำของบประมำณ  พ.ศ. 2564



ล ำดบั รำยกำร หน่วยนับ  รำคำตำมเกณฑ์ รำคำอ้ำงอิง หมำยเหตุ

23 เคร่ืองปัน่เม็ดเลือดแดงอดัแนน่ (Hematocrit Centrifuge) เคร่ือง              80,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

24 เคร่ืองนึง่ฆา่เชือ้ไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 40

 ลิตร

เคร่ือง            100,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส .

25 เตียงส าหรับท าการรักษา เตียง              10,000 ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

26 เตียงกายภาพบ าบดัส าหรับฝึกผู้ปว่ยระบบกล้ามเนือ้และ

กระดูก
เตียง

             10,000
ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

27 เตียงฝึกการเคล่ือนไหว เตียง              44,000 ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

28 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าแบบต่อเนือ่ง (Knee 

CPM)
เคร่ือง            300,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

29 เคร่ืองช่วยพยุงตัวแบบมรีางเล่ือน เคร่ือง            520,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

30 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด เคร่ือง            260,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

31 เคร่ืองบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนือ่ง เคร่ือง            260,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

32 เคร่ืองบริหารข้อไหล่แบบต่อเนือ่ง เคร่ือง            310,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

33 เคร่ืองพยุงตัวแบบมรีางเล่ือน เคร่ือง            520,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

34 เคร่ืองวัดแรงบบีมือ เคร่ือง              33,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

35 เคร่ืองใหก้ารรักษาด้วยอลัตราซาวด์แบบจ่อ เคร่ือง            150,000 ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

36 ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ ชุด              50,000 ราคาอา้งองิตามบญัชี กบรส . ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

37 ดัมมเ์บล ชุด              17,700 ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.

38 วงล้อบริหารไหล่และแขน ชุด              12,600 ส าหรับงานปฐมภมูใิน รพ.




