
ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

1 26 ก.ย. 2537 6530-001-0003/08  เตียงฟาว์เลอร์ หัว-ท้ายบุโฟเมก้า 4 ด้าน - 13,370.00 เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 พร้อมราวกัน้เตียง ที่นอนและหมอน โรงช่าง
2 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/09  เตียงฟาว์เลอร์ หัว-ท้ายบุโฟเมก้า 4 ด้าน - 10,000.00 เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 พร้อมราวกัน้เตียง ที่นอนและหมอน
3 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/10           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน(ชาย) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

4 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/11           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน(หญงิ) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

5 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/12           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  หอ้งพเิศษ 2 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

6 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/13           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

7 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/14           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน(หญงิ) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

8 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/15           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ บริจาคให ้(รร.) รอจ าหน่ายปี 61
9 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/16           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ บริจาคให ้(รร.) รอจ าหน่ายปี 61
10 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/17           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ บริจาคให ้(รร.) รอจ าหน่ายปี 61
11 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/18           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ บริจาคให ้(รร.) รอจ าหน่ายปี 61
12 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/19           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ บริจาคให ้(รร.) รอจ าหน่ายปี 61
13 13 ม.ีค.2540 6350-001-0003/20  เตียงฟาว์เลอร์ หัว-ท้ายบุโฟเมก้า 4 ด้าน - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ป่วยใน(ชาย) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 พร้อมราวกัน้เตียง ที่นอนและหมอน
14 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/23           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ป่วยใน(ชาย) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

15 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/24           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยในหญิง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

16 13 ม.ีค.2540 6530-001-0003/26           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยในหญิง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

17 6 ก.ค.2541 6530-001-0003/28           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยในหญิง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

18 6 ก.ค.2541 6530-001-0003/29           "                                   " - 10,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยในหญิง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

19 7 ก.ค.2551 6530-001-0003/38 เตียงฟาว์เล่อร์ 3 ไกสเตนเลส  - 41,000.00 เงิน UC หอ้งพเิศษ 4 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมราวกัน้และที่นอน
20 11 ก.ค.2551 6530-001-0003/39 เตียงฟาว์เล่อร์ 3 ไกสเตนเลส  - 41,000.00 เงินบริจาค หอ้งพเิศษ 5 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมราวกัน้และที่นอน
21 29 ธ.ค.2551 6530-001-0003/42 เตียงฟาว์เล่อร์ 3 ไก สเตนเลส  - 41,000.00 เงิน UC หอ้งพเิศษ 2 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมที่นอน และที่กัน้เตียง
จาก บ. กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จก.

22 20 ส.ค.2552 6530-001-0003/43 เตียงฟาว์เล่อร์ 3 ไก สเตนเลส  - 41,000.00 เงิน UC หอ้งพเิศษ 3 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมที่นอน และที่กัน้เตียง
จาก บ. เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จก.

23 1 ก.ค.2528 6530-028-0001/01  เตียงตรวจโรค โครงเหล็กพน่สีพร้อม - 2,060.00 เงินบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 เบาะ  ขนาด 24x72x50.5 นิ้ว
24 1 ก.ค.2528 6530-028-0001/02  เตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึน้เตียง พื้นปู - 2,500.00 เงินบริจาค  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ด้วยไม้อัด บนุวมสีเขียว หวัเตียงยก
 ปรับระดับได้ ม้าขึน้เตียงชนิด 2 ขัน้
 พื้นยาง

25 1 ก.ค.2529 6530-028-0001/03           "                                   " - 2,500.00  เงินงบประมาณ หอ้งรอคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

26 1 ก.ค.2529 6530-028-0001/04           "                                   " - 2,500.00  เงินงบประมาณ หอ้งรอคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

27 13 ม.ีค.2540 6530-028-0001/10           "                                   " - 3,600.00  เงินงบประมาณ หอ้งรอคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

28 22 ม.ค.2552 6530-028-0001/13 เตียงตรวจโรค พร้อมม้าขึน้เตียง 2 ชั้น  - 9,000.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยสแตนเลส (หอ้งทรีทเม้นท)์
29 1 ก.ค.2529 6530-001-0005/03           "                                   " - 2,800.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

30 13 ม.ีค.2540 6530-001-0005/04  เตียงเด็กอ่อนสแตนเลส หวัเตียงขนาด - 2,900.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 43.5x77.5x82 ซม. เบาะฟองน้ ามี
 ความหนา ขนาด 2.5 ซม.

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

หน้าที่ 1



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

31 6 ก.ค.2541 6530-029-0001/04  เตียงท าคลอดชนิด 2 ตอน ปรับระดับได้ - 30,000.00  เงินงบประมาณ สต๊อกบริหาร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ท าด้วยเหล็กไม่เปน็สนิม ส่วนล าตัว โกดังข้างซักฟอก
 และส่วนปลายเทา้ ความยาวทั้งหมด
 ไม่ต่ ากว่า 30 นิ้ว มีล้อ 4 ล้อ ยกระดับได้
 มีที่กัน้เตียงด้านข้าง 2 ด้าน มีเบาะ
 ฟองน้ า หุ้มหนังเทยีม

32 13 ม.ีค.2540 6530-028-0003/03  เตียงตรวจครรภ ์ท าด้วยเหล็กแปบ๊ - 1,300.00  เงินงบประมาณ  หอ้งรอคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ส่ีเหล่ียม เหนียวพน่สี ขนาดกว้าง
 80 ซม.  สูง 50 ซม. ยาว 200 ซม.  ขา
 ท าด้วยเหล็กส่ีเหล่ียมขนาด 2 นิ้ว
 ปลายขาสวมลูกยาง พื้นไม้อัดแผ่น
 เรียบหนา  10  ซม.

33 13 ม.ีค.2540 6530-028-0003/04  เตียงตรวจครรภ ์ท าด้วยเหล็กแปบ๊ - 1,300.00  เงินงบประมาณ  หอ้งรอคลอด จ าหน่ายป ี61
 ส่ีเหล่ียม เหนียวพน่สี ขนาดกว้าง (บริจาคให ้)
 80 ซม.  สูง 50 ซม. ยาว 200 ซม.  ขา รร.บา้นคีรีล้อม
 ท าด้วยเหล็กส่ีเหล่ียมขนาด 2 นิ้ว รบัเสรจ็สมเด็จพระเทพฯ

 ปลายขาสวมลูกยาง พื้นไม้อัดแผ่น
 เรียบหนา  10  ซม.

34 20 ก.ค.2552 6530-028-0003/04 เพิ่ม ราวกั้นเตียงแบบสไลด์พร้อมติดต้ัง 1 คู่  - 5,600.00 เงิน UC  หอ้งรอคลอด จ าหน่ายป ี61
(บริจาคให)้

รร.บา้นคีรีล้อม
35 1 ก.ค.2529 6530-028-0002/01  เตียงตรวจภายใน ท าด้วยโลหะพน่สี - 4,500.00  เงินงบประมาณ รพ.สต. บางสะพาน จ าหน่ายป ี61

 และบดุ้วยฟองน้ า หุ้มหนังเทยีม 25 พ.ย.2542
 สามารถปรับระดับได้ ทั้งส่วนบนและ
 ส่วนล าตัว เตียงท าด้วยเหล็กพน่สี
 โครงและพื้นเตียง ปลายขามียางหนา
 รองรับกันสะเทอืน ส่วนบนปรับระดับ
 ได้ มีที่รองขา 2 ข้าง เล่ือนออก-เล่ือน
 เข้าได้

36 23 ม.ีค.2533 6530-028-0002/02  เตียงตรวจภายใน ท าด้วยโลหะพน่สี - 6,600.00  เงินบ ารุง หอ้งตรวจภายใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 และบดุ้วยฟองน้ า หุ้มหนังเทยีม ข้างหอ้งตรวจ 2
 สามารถปรับระดับได้ ทั้งส่วนบนและ โรงช่าง
 ส่วนล าตัว เตียงท าด้วยเหล็กพน่สี
 โครงและพื้นเตียง ปลายขามียางหนา
 รองรับกันสะเทอืน ส่วนบนปรับระดับ
 ได้ มีที่รองขา 2 ข้าง เล่ือนออก-เล่ือน
 เข้าได้

37 29 เม.ย.2535 6530-001-0005/01  เตียงเด็ก โครงไม้ท าด้วยเหล็กพ่นสีขาว - 4,455.00  เงินบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 มีที่กัน้เตียงพร้อมที่นอน บนุวมสีเขียว
 มีล้อเล่ือนได้

38 13 ม.ีค.2540 6530-001-0005/02  เตียงเด็ก โครงไม้ท าด้วยเหล็กพ่นสีขาว - 3,500.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 มีที่กัน้เตียงพร้อมที่นอน บนุวมสีเขียว
 มีล้อเล่ือนได้

39 13 ม.ีค.2540 6530-001-0005/03           "                                   " - 3,500.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

40 13 ม.ีค.2540 6530-001-0005/04           "                                   " - 3,500.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

41 13 ม.ีค.2540 6530-001-0005/05  เตียงเด็ก โครงไม้ท าด้วยเหล็กพ่นสีขาว - 3,500.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

หน้าที่ 2



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 มีที่กัน้เตียงพร้อมที่นอน บนุวมสีเขียว
 มีล้อเล่ือนได้

42 19 ก.ค.2528 6530-034-0002/01  โต๊ะเมโย สแตนเลส ปรับระดับได้ - 1,990.00  เงินบริจาค  ห้องแพทย์แผนไทย ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 มีล้อ 2 ล้อ
43 22-พ.ค.-55 6530-034-0002/05 โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย์เมโย  - 4,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยท่อสแตนเลส 3.2 ซม. ขนาด 33x48
ปรับสูง-ต่ า ใส่ลูกล้อ 2 นิ้ว
บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์

44 22-พ.ค.-55 6530-034-0002/06 โต๊ะวางเคร่ืองมือแพทย์เมโย  - 4,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยท่อสแตนเลส 3.2 ซม. ขนาด 33x48
ปรับสูง-ต่ า ใส่ลูกล้อ 2 นิ้ว
บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์

45 3 ธ.ค.2542 3920-005-1201/01  รถเข็นเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ แบบ - 4,950.00  เงินบ ารุง  หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส 2 ชั้น 
 - DEFIB (CS-392-20)

46 19 ก.ค.2528 3920-005-0007/01  รถเข็นอ๊อกซิเจนชนิดเหล็กพน่สี - 1,330.00  เงินบริจาค หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 มี 4 ล้อ
47 1 ก.ค.2529 3920-005-0007/02  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 7,700.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 แรงดันแก๊ส วัดแรงดันแก๊สในถังไม่
 น้อยกว่า 3/4 บรรยากาศ
 - ชุดปรับการไหลของแก๊ส ปรับได้ไม่
   น้อยกว่า 0-15 ลิตร/นาที
 - ชุดใหค้วามชื้นมีขีดบอกระดับน้ า
 - ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 6 คิว
 - รถเข็นอ๊อกซิเจนท าด้วยเหล็กพน่สี
   มี 4 ล้อ และสายยางรัดถัง

48 1 ก.ค.2529 3920-005-0007/03  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 7,700.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

49 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/04  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

50 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/05  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

51 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/06  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

52 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/07  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

53 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/08  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

54 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/09  รถเข็นอ๊อกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ชุดวัด - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 แรงดันแก๊ส วัดแรงดันแก๊สในถังไม่
 น้อยกว่า 3/4 บรรยากาศ
 - ชุดปรับการไหลของแก๊ส ปรับได้ไม่
   น้อยกว่า 0-15 ลิตร/นาที
 - ชุดใหค้วามชื้นมีขีดบอกระดับน้ า
 - ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 6 คิว
 - รถเข็นอ๊อกซิเจนท าด้วยเหล็กพน่สี
   มี 4 ล้อ และสายยางรัดถัง

55 13 ม.ีค.2540 3920-005-0007/10           "                                   " - 8,100.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

56 26 ม.ค.2544 6530-038-0001/10  รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง ท าด้วยสแตนเลส -  -  รับบริจาค ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ไม่เปน็สนิม มีล้อยางตัน 4 ล้อ
57  2 ก.ค.2546 6530-038-0001/11  รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง ท าด้วยสแตนเลส  -  - รับบริจาค ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ไม่เปน็สนิม มีล้อยางตัน 4 ล้อ

หน้าที่ 3



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

58 3 เม.ย.2549 6530-038-0001/13 รถเข็นผู้ปว่ยท าด้วยสแตนเลส ชนิดนั่ง  -  - รับบริจาค ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

และพนักพงิประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ
ล้อเล็ก 2 ล้อ มี่ที่ห้ามล้อทั้ง 2 ข้าง มีที่พัก
ขาและพนักแขนที่นั่งเปน็เบาะหุม้พลาสติก

59 26 ม.ค.2552 6530-038-0001/14 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  - 7,000.00 เงิน UC หอ้งอุบติัเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

และมีพนักพงิเปน็เปน็สแตนเลส ฉุกเฉิน
ล้อใหญ่ 2 ล้อ ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ
ทั้งสองข้าง มีที่พกัขา และพนักแขน
ที่นั่งหุ้มเบาะสีน้ าเงินเข้ม พร้อม
เสาน้ าเกลือ
จาก บ.กรุงเทพครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จก.

60 30 ก.ย.2552 6530-038-0001/20 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  -  - เงินบริจาค หน้าห้องอุบัติเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีพนักพิง  ประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ ฉุกเฉิน(คันที่ 6)
ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ ทั้งสองข้าง
มีที่พกัขาและพกัแขน เปน็เบาะหุ้ม
สีน้ าเงิน

61 30 ก.ย.2552 6530-038-0001/21 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  -  - เงินบริจาค หน้าห้องอุบัติเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีพนักพิง  ประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ ฉุกเฉิน(คันที่ 7)
ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ ทั้งสองข้าง
มีที่พกัขาและพกัแขน เปน็เบาะหุ้ม
สีน้ าเงิน

62 30 ก.ย.2552 6530-038-0001/22 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  -  - เงินบริจาค หน้าห้องอุบัติเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีพนักพิง  ประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ ฉุกเฉิน(คันที่ 8)
ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ ทั้งสองข้าง
มีที่พกัขาและพกัแขน เปน็เบาะหุ้ม
สีน้ าเงิน

63 30 ก.ย.2552 6530-038-0001/23 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  -  - เงินบริจาค หน้าห้องอุบัติเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีพนักพิง  ประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ ฉุกเฉิน(คันที่ 9)
ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ ทั้งสองข้าง
มีที่พกัขาและพกัแขน เปน็เบาะหุ้ม
สีน้ าเงิน

64 30 ก.ย.2552 6530-038-0001/24 รถเข็นผู้ปว่ยชนิดนั่ง สแตนเลส  -  - เงินบริจาค หน้าห้องอุบัติเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีพนักพิง  ประกอบด้วย ล้อใหญ่ 2 ล้อ ฉุกเฉิน
ล้อเล็ก 2 ล้อ มีที่หา้มล้อ ทั้งสองข้าง
มีที่พกัขาและพกัแขน เบาะนั่งผ้าสีม่วง
ลายขวางเส้นเล็ก ๆ

65 6 ก.ค.2541 6530-038-0003/05  รถเข็นผู้ปว่ย ชนิดนอน - 11,000.00  เงิบงบประมาณ หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 - โครงตัวรถท าด้วยเหล็กไม่เปน็สนิม
 - เปลท าด้วยอลูมิเนียมชนิดหนา แยก
   ออกจากรถได้ ขนาด 60x180 ซม.พร้อมเบาะ

 - ชั้นล่างมีที่วางของท าด้วยอลูมิเนียม
   ติดตัวรถ
 - ติดเสาน้ าเกลือ 1 อัน ท าด้วยเหล็ก
 - มีล้อ 2 ล้อ   ล้อกระทะ 2 ล้อ
 - รถกว้าง x ยาว x สูง 60x200x80 ซม.
   และสายยางรัดถัง

หน้าที่ 4



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

66 6 ก.ค.2541 6530-038-0003/06  รถเข็นผู้ปว่ย ชนิดนอน - 11,000.00  เงิบงบประมาณ หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

67 22 ต.ค.2550 6530-038-0003/12 รถเข็นเปลหาม ท าด้วยสเตนเลสใส่ล้อ  - 16,500.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 2 ล้อ และวงล้อ
จักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 2 ล้อ

68 13 ก.ย.2554 6530-038-0003/15 เตียงเข็นผู้ปว่ยแบบนอน  - 33,500.01 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

69 20 ม.ิย. 2557 6530-038-0003/17 รถเขน็เปล สแตนเลส ยกหวัได้ มรีาวกั้น  - 22,500.00 เงินบ ารุง หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ที่นอน ที่ใส่ทอ่และเสาน้ าเกลือ
จาก บ.เอเชีย เมดิคอลอินดัสตร้ี จ ากัด

70 7 พ.ย. 2557 6530-038-0003/19 รถเขน็เปลนอนยกส่วนหัวได้ส าหรับรถพยาบาล  - 128,400.00 งบค่าเส่ือมปี 57 รถ Refer ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

บริษทั เอสซีเอส 999 จ ากัด กค 2392
71 2 ก.ค.2542 3920-005-0009/01  รถเข็นเคร่ืองซักชั่น - 4,950.00 เงินบ ารุง หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 -  แบบสแตนเลส
  -  มีล้อเล่ือน

72 15 มิ.ย.2548 3920-005-0009/02 รถวางเคร่ืองซักซ่ัน  - 4,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด LR ใช่ร่วมกับ OR
 -ท าด้วยสแตนเลส
 -มีล้อเล่ือน 4 ล้อ

73 29 ม.ีค.2549 3920-005-0009/03 รถวางเคร่ืองซักซ่ัน  - 4,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 -ท าด้วยสแตนเลส
 -มีล้อเล่ือน 4 ล้อ

74 1 ก.ค.2529 3920-005-0006/01  รถเข็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน เปน็รถ - 3,800.00  เงินงบประมาณ หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 เข็นซ่ึงสามารถบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิต
 ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ย ท าด้วย
 เหล็กไม่เปน็สนิม มีล้ินชัก 1 อัน และชั้นด้านบน

 ของตัวรถเข็นมีราวกัน้ 3 ด้าน มี 4 ล้อ
75 13-ก.พ.-55 3920-005-0006/09 รถฉุกเฉิน 2 ล้ินชัก ท าด้วยสแตนเลส  - 9,500.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

76 19 ก.ค.2528 3920-005-0006/01  รถเข็นดมยาสแตนเลส - 3,330.00 เงินบริจาค  หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

77 20 ม.ีค.2550 3920-005-0006/03 รถเข็นฉีดยาและดมยา แบบขอบหวาย  - 5,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

3 ด้าน  ท าด้วยสเตนเลส
78 1 ก.ค.2529 3920-005-0004/01  รถเข็นถาดแจกยา 40 ที่  ท าด้วย - 3,800.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส ไม่เปน็สนิม มีชั้น 2 ชั้น อยูท่ี่โรงช่าง
 ชั้นบนมีช่องใส่ถ้วยยา  ชั้นล่างเปน็พื้น
 เรียบมีขอบทั้ง 4 ด้าน มีอ่างสแตนเลส
 1 ใบ  ยึดติดกับโครงขารถ  มีล้อหมุน
 ได้ 4 ล้อ

79 20 ม.ีค.2550 3920-005-0001/03 รถเขน็ของ 2 ชั้น ขนาด 40x55x80 ซม.  - 4,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยสเตนเลส
80 29 เม.ย.2535 6530-002-0001/02  - เปลหามผู้ปว่ย เปน็เปลหามพร้อม 3045 A 1,620.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

   ผ้าใบ
 - คานท าด้วยแปป๊เหล็กพน่สี ขนาดไม่
    น้อยกว่า  1.5 นิ้ว
 - ด้ามจับท าด้วยไม้เนื้อแข็งทา ชแล็ค
 - ขาต้ังท าด้วยแปป๊พน่สี ขนาดไม่น้อย
    กว่า 1 นิ้ว
 - พื้นเปลท าด้วยผ้าใบชนิดหนา
 - ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า
    60x260x15 ซม.

หน้าที่ 5



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 - มีเหล็กส าหรับถ่ายใหผ้้าใบตึง และ
   สามารถพบัเก็บได้

81 3 เม.ย.2541 6530-021-0001/05  โครงถัง ท าด้วยสแตนเลส รอบนอก มี - 3,200.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยางหุ้มกันชนเปน็วงกลม ด้านในมีเสา
 4 เสา ส าหรับรองถัง

82 2 เม.ย.2541 3920-005-0016/03  ที่ล้างแผลสแตนเลส (ตะแกรงล้าง) - 4,800.00  เงินบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

83 17 เม.ย.2546 3920-005-0016/04 ที่ล้างแผลท าด้วยสแตนเลส  - 4,200.00 เงิน UC  สอ.ศรีนคร
84 19 ก.ค.2528 6530-039-0001/02  เสาน้ าเกลือสแตนเลส มีล้อเล่ือน 4 ล้อ - 1,300.00  เงินบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน **ช ารุดรอจ าหน่ายปี 61

 ปรับระดับได้
85 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/04  เสาท าด้วยเหล็กไม่เปน็สนิม มีที่แขวน - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ขวดน้ าเกลือด มีล้อเล่ือน 4 ล้อ  ปรับ
 ระดับได้

86 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/06           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

87 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/07           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

88 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/08           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

89 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/09           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

90 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/10           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

91 1 ก.ค.2529 6530-039-0001/11           "                                   " - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

92 6 พ.ค.2531 6530-039-0001/12           "                                   " - 1,600.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

93 9 ม.ค.2538 6530-039-0001/18  เสาท าด้วยเหล็กไม่เปน็สนิม มีที่แขวน - 1,850.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ขวดน้ าเกลือด มีล้อเล่ือน 4 ล้อ  ปรับ
 ระดับได้

94 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/21           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

95 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/23           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

96 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/24           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

97 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/27           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

98 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/28           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน
99 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/29           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

100 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/30  เสาท าด้วยเหล็กไม่เปน็สนิม มีที่แขวน - 1,950.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ขวดน้ าเกลือด มีล้อเล่ือน 4 ล้อ  ปรับ
 ระดับได้

101 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/31           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

102 18 ก.พ.2540 6530-039-0001/32           "                                   " - 1,950.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน
103 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/39  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

104 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/40  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

105 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/41  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

106 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/42  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

107 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/43  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

108 2 ก.ค.2542 6530-039-0001/44  เสาน้ าเกลือ 4 แฉก สแตนเลส (TS-422) - 1,690.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61
6530-039-0001/45 เสาน้ าเกลือ - - - หอ้งคลอด

109 26 ก.พ.2544 6515-069-0002-19  เคร่ืองวัดความดันโลหติ ชนิดต้ังโต๊ะ - 6,200.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยีห่อ้ MAUM
110 21 ก.ค.2551 6515-069-0002/25 เคร่ืองวัดความดันโลหติไฟฟา้  - 99,000.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

แบบอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิม่ตัวของ
ออกซิเจนในเลือด ยีห่อ้ Welch Allgn
พร้อมรถเข็น

หน้าที่ 6



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

111 6  ก.ค. 2558 6515-069-0002/28 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบต้ังโต๊ะ - 4,000.00 เงินเหลือจ่าย ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ของ " Riester" งบค่าเส่ือม ปี 2557

 - ใชป้รอท  กล่องโลหะ  ปรอทอยู่ในหลอดแกว้ หจก.จินดาโอสถ
 - ตัวอบัปรอทมทีีล็่อคปรอท  ปอ้งกนัไมใ่ห้
ปรอทค้างในหลอดแก้ว
 - ผ้าพนัแขนแบบปะติด สายยางมี
ความยาวมาตรฐาน
 - ลูกยางบบีมีวาล์ว / เปดิลม

112 24 พ.ค.2553 6515-069-0001/16 เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบต้ังพื้น  - 7,600.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีล้อเล่ือน  รุ่น CK-402C
แบบอัตโนมัติ ต้ังพื้น มีที่วัดส่วนสูง

113 20 ธ.ค.2545 6515-069-0004/02 เคร่ืองวัดความดันดิจิตอล  - 5,400.00 เงิน UC หอ้งอบุัติเหตุและฉุกเฉิน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

114 8 ม.ิย.2547 6515-069-0004/03 เคร่ืองวัดความดัน แบบพกพา  - 4,200.00 เงินบ ารุง หอ้งทนัตกรรม
ดิจติอล T5  ยี่หอ้ OMRON MODEL T5
ลักษณะเคร่ืองส่ีเหล่ียมมนสีขาวหน้าปัด
สีม่วงมีปุ่ม ON-OFF และ START

115 9 พ.ย.2550 6515-069-0004/04 เคร่ืองวัดความดันอิเล็คทรอนิกส์  - 4,494.00 เงิน UC ห้องกลุ่มงานเวชฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ระบบดิจิตอล ยีห่อ้ เทอรูโม จากบ.ดีทแฮลม์
รุ่น ES-P110

116 28 ธ.ค.2550 6515-069-0004/07 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบดิจิตอล  -  - มาพร้อมรถพยาบาล ใช้ในรถ นข 937 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ FEINEX รุ่น SE9400
117 12 พ.ย.2551 6515-069-0004/08 เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบดิจิตอล  - 25,000.00 เงิน UC ห้องกลุ่มงานเวชฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

แบบ 2 ระบบ  ยีห่อ้ ALPK2 รุ่น DM3000
ผลิตประเทศ JAPAN

118 5 ส.ค.2552 6515-069-0004/10 เคร่ืองวัดความดันอิเลคทรอนิคส์  - 4,280.00 เงินบ ารุง หอ้งสิทธิบตัร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

แบบระบบดิจิตอล  แบบพกพา
ยีห่อ้ เทอรูโม  รุ่น ES-P110

119 12 มิ.ย.2528 6525-003-0001/06  ตู้ส่ีเหล่ียม ขนาด 19x25 นิ้ว มีสวิทซ์ -  -  เงินงบประมาณ พร้อมส่ิงก่อสร้าง
 2 สวิทซ์ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

120 12 มิ.ย.2528 6525-003-0001/07  ตู้ส่ีเหล่ียม ขนาด 19x25 นิ้ว มีสวิทซ์ -  -  เงินงบประมาณ หอ้งปฐมพยาบาล พร้อมส่ิงก่อสร้าง
 2 สวิทซ์ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

121 13 ม.ีค.2540 6525-003-0001/08  ตู้ส่ีเหล่ียม ขนาด 19x25 นิ้ว มีสวิทซ์ -  -  เงินงบประมาณ  หอ้งตรวจ 2 พร้อมส่ิงก่อสร้าง
 2 สวิทซ์ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

122 13 ม.ีค.2540 6525-003-0001/10  ตู้ส่ีเหล่ียม ขนาด 19x25 นิ้ว มีสวิทซ์ -  -  เงินงบประมาณ  หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 2 สวิทซ์ พร้อมส่ิงกอ่สร้าง
123 13 ม.ีค.2540 6525-003-0001/11  ตู้ส่ีเหล่ียม ขนาด 19x25 นิ้ว มีสวิทซ์ -  -  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 2 สวิทซ์ พร้อมส่ิงกอ่สร้าง
124 6 มี.ค.2529 6515-026-0001/01  คีมท าคลอด ยีห่อ้ Dimeda แบบ 06-112 - 5,000.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ประกอบด้วย Himpson Forceps 1 คู่
 ท าด้วยเหล็กสแตนเลส มีความยาว 
 14 นิ้ว

125 6 ก.ย.2529 6515-026-0001/02  คีมท าคลอด - 4,250.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

126 13 ม.ีค.2540 6515-025-0001/05  โคมไฟฟา้ตรวจภายใน ชนิดขาต้ัง - 30,000.00 เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 เปน็โคมไฟชนิดขาต้ัง สามารถปรับ
 ระดับได้ ปรับโคมไฟได้ทั้งแนวต้ัง

หน้าที่ 7



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 และแนวนอน หลอดไฟเปน็หลอดใช้
 กับกระแสไฟฟา้ 220 โวลท์

127 6 ก.ค.2541 6515-025-0001/06  โคมไฟฟา้ตรวจภายใน ชนิดขาต้ัง - 30,000.00 เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด **ช ารุดรอจ าหน่ายปี 61

 เปน็โคมไฟชนิดขาต้ัง สามารถปรับ
 ระดับได้ ปรับโคมไฟได้ทั้งแนวต้ัง
 และแนวนอน หลอดไฟเปน็หลอดใช้
 กับกระแสไฟฟา้ 220 โวลท์

128 29 ม.ค.2546 6515-025-0001/07 โคมไฟส่องเย็บแผล Medimann  - 15,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

129 29 ม.ค.2546 6515-025-0001/08 โคมไฟส่องเย็บแผล Medimann  - 15,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

130 24 ม.ีค.2547 6515-025-0001/09 โคมไฟส่องเย็บแผล สีด า  - 15,500.00 เงิน UC สอ.บางสะพาน
ยี่หอ้ Medimann เปน็โคมไฟ ชนดิขาต้ัง
5 แฉก สามารถปรับโคมไฟใหต้ั้งและ
โค้งได้

131 20 ม.ิย. 2557 6515-025-0001/10 โคมไฟเย็บแผล LED - SL - 1193  - 18,950.00 เงินบ ารุง หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

จาก บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด
132 6 มี.ค.2529 6530-005-0001/01  โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน ยีห่อ้ - 72,000.00  เงินงบประมาณ สต๊อกบริหาร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 Krxpton Skypet  มีหลอดไฟ 5 ดวง
 สามารถปรับต าแหน่งและหาทางของ
 แสงในทศิทางและบริเวณที่ต้องการได้

133 6 มี.ค.2529 6515-054-0001/01  เคร่ืองมอืขดูมดลูก ยี่หอ้ Dimeda 1 ชดุ - 19,000.00  เงินงบประมาณ หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

134 13 ม.ีค.2540 6515-054-0001/02  เคร่ืองมอืขดูมดลูก ยี่หอ้ Dimeda 1 ชดุ - 20,000.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

135 6 มี.ค.2529 6515-061-0004/01  เคร่ืองมือผ่าตัดเล็ก ยีห่อ้ Dimeda - 12,000.00  เงินงบประมาณ หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 (แยกเปน็ชิ้นย่อยแล้ว)
136 13 ม.ีค.2540 6515-061-0004/02  เคร่ืองมือผ่าตัดเล็ก - 12,600.00  เงินงบประมาณ  หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

137 6 มี.ค.2529 6515-055-0001/01  เคร่ืองมอืเจาะคอครบชดุ ยี่หอ้ Dimeda - 15,500.00  เงินงบประมาณ  หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

138 13 ม.ีค.2540 6515-055-0001/02  เคร่ืองมือเจาะคอ - 16,300.00  เงินงบประมาณ  หอ้ง  ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

139 1 ก.ค.2529 6530-009-0003/03  เคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็กแบบนอน ตัวแทน่ - 3,800.00  เงินงบประมาณ งานเวชปฏบิติัฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 และจานชั่งท าด้วยโลหะไม่เปน็สนิม
 ทาสีเคลือบ
 - เปน็เคร่ืองชั่งชนิดมีจาน 1 จาน
 - มีสเกลอ่านน้ าหนักมาตราเมตริก
 - สามารถชั่งน้ าหนักได้อย่างสูงไม่เกิน
   12 ก.ก. อย่างต่ าไม่เกิน 50 กรัม

140 2 เม.ย.2541 6530-009-0003/04  เคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็กแบบนอน ตัวแทน่ - 3,800.00  - ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 และจานชั่งท าด้วยโลหะไม่เปน็สนิม
 ทาสีเคลือบ
 - เปน็เคร่ืองชั่งชนิดมีจาน 1 จาน
 - มีสเกลอ่านน้ าหนักมาตราเมตริก
 - สามารถชั่งน้ าหนักได้อย่างสูงไม่เกิน
   12 ก.ก. อย่างต่ าไม่เกิน 50 กรัม

141 4 ธ.ค.2551 6530-009-0003/06 เคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็กเล็ก ดิจิตอล  - 6,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น BW-2010  ยีห่อ้ NAGATA
จาก  บ.ลัคเอเชีย อินเตอร์เทรด  จก.
FAX : 02-433-7541

142 26 ส.ค.2551 6530-009-0002/03 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 200 kgx 100g  - 25,000.00 เงิน UC โรงช่าง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น BN-110H
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

143 22 ม.ีค.2547 6530-009-0001/13 เคร่ืองชัง่น้ าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง  - 590.00 เงินบ ารุง หอ้งเวชปฏบิติัฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ห้างหุน้ส่วนสามัญนิติบุคคล จินดาโอสถ
144 22 ม.ีค.2547 6530-009-0001/14 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 125 กก.  - 590.00 เงินบ ารุง หอ้งยาเสพติด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ Mimaki  สีน้ าเงิน
145 3 มี.ค.2548 6530-009-0001/15 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 125 กก.แบบยืน  - 590.00 เงินบ ารุง งาน OPD ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยีห่อ้ Mimaki  สีน้ าตาล
146 4 ธ.ค.2551 6530-009-0001/17 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบยืน 160 กก.  - 2,000.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

สีเงิน ยีห่อ้ MEDEL
จาก  บ.ลัคเอเชีย อินเตอร์เทรด  จก.
สีเงิน ยีห่อ้ CAMRY รุ่น 01-602
จาก  บ.เอ็ม เอส จี ฮอสพลิทายส์ จก.

147 16 ม.ีค.2552 6530-009-0001/19 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบยืน แบบเข็ม  - 2,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

130 กก. สีเงิน  ยีห่อ้ CAMRY
จาก  บ.เอ็ม เอส จี ฮอสพลิทายส์ จก.

148 10 ม.ค.2554 6530-001-0001/26 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบยืน แบบเข็ม  - 2,000.00 เงิน บ ารุง หอ้งสิทธิบตัร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

130 กก. รุ่น DT-602 สีเงิน ยีห่อ้ CAMRY
จาก  บ.เอ็ม เอส จี ฮอสพลิทายส์ จก.

149 10 ก.พ.2555 6530-001-0001/28 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบยืน แบบเข็ม  - 2,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

บ.เอ็มเอสจี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด
150 10 ก.พ.2555 6530-001-0001/29 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบยืน แบบเข็ม  - 2,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

บ.เอ็มเอสจี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด
151 29 พ.ย.2545 6515-058-0001/03 เคร่ืองมือตรวจ ตา หู  - 12,000.00 เงินบ ารุง UC สอ.ศรีนคร

152 27 ก.ย..2556 4140-002-0003/09 ชุดตรวจ ตา ห ูคอ จมูก  - 8,900.00 บริจาค ห้องอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยี่ห้อ Riester รุ่น ECONOM (R - 2050) 
ประเทศ เยอรมณี

153 10 พ.ค.2554 6515-056-0001/14 ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบบีแบบซิลิโคน  - 6,500.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ส าหรับผู้ใหญ่ ประกอบด้วย
 - AMBU OVAL SILTCONE RESUSEITATOR

FACE MASK SIZE.5
REUSEABLE RESUSCITATIOR 
MASK No.4
AIRWAT No.2, No.3, No.4 กล่องพลาสติก
จาก บ.อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด กทม.

154 27 พ.ค.2529 6515-056-0002/01  เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี 102512 5,600.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ส าหรับทารก ยี่ห้อ Protex ประกอบด้วย 85513
 Ambu bag Mask Air Way, 
 Endortracheal tube 02 Redervoir tube

155 6 ก.ค.2541 6515-056-0002/03  เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 5,800.00  เงินงบประมาณ หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยีห่อ้ Laerdal Mcdical Siticone 
 ประกอบด้วย Ambu bag ท าด้วย 
 Leardal Infaut Mark ชนิด Pediatrie
 Trechael tube No.10, 0/1 อย่างละ
 1 อนั Pediatric Trachale tube (Uncrffed)

 No.13  2 อัน
156 6 ก.ค.2541 6515-056-0002/04  เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 5,800.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 ยีห่อ้ Laerdal Mcdical Siticone 
 ประกอบด้วย Ambu bag ท าด้วย 
 Leardal Infaut Mark ชนิด Pediatrie
 Trechael tube No.10, 0/1 อย่างละ
 1 อนั Pediatric Trachale tube (Uncrffed)

 No.13  2 อัน
157 21 ม.ีค.2555 6515-056-0002/10 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบบีแบบซิลิโคน  - 6,500.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ส าหรับทารก
158 16 ต.ค.2539 6515-056-0003/01  เคร่ืองช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 5,100.00  เงินบ ารุง  หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ส าหรับเด็ก แอมบู ซิลิโคนเด็กโต S.S.T
159 2 เม.ย.2541 6515-056-0003/02  เคร่ืองช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 6,500.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ส าหรับเด็ก แอมบู ซิลิโคนเด็กโต S.S.T
160 2 เม.ย.2541 6515-056-0003/03  เคร่ืองช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 4,500.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยีห่อ้ VADI
161 2 เม.ย.2541 6515-056-0003/04  เคร่ืองช่วยหายใจชนิดใช้มือบบี - 4,500.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ยีห่อ้ VADI
162 13 ม.ีค.2540 6515-037-0001/06  เคร่ืองดูดเสมหะ ยี่ห้อ Thomas ใช้ไฟฟ้า - 8,000.00  เงินงบประมาณ หอ้งผ่าตัด (OR) ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 220 โวลท ์50 ไซเกิล มอเตอร์มีก าลัง  
 ไม่น้อยกว่า 1/10 แรงม้า (76 วัตต์)
 Compresser เปน็ชนดิ diaphragm ไม่
 ต้องเติมน้ ามัน ปรับแรงดูดได้ 0-560 
 มม.ปรอท มีหวั Vacuum gauge 1 ตัว
 ส ารับอ่านค่าแรงดูด มีขวดแก้วบรรจุ
 ขนาด 30 O2 มีระบบป้องกนัเสมหะใน
 ในขวดล้นเข้าเคร่ือง

163 6 ก.ค.2541 6515-037-0001/07           "                                   " - 7,500.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

164 20 ธ.ค.2545 6515-037-0001/11  เคร่ืองซักชั่นดูดเสมหะ SAGO-777  - 12,500.00  เงินงบประมาณ หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

165 22 เม.ย.2548 6515-037-0001/14 เคร่ืองดูดน้ าลายแบบปั๊มปลา GLANT  - 4,500.00 เงิน UC หอ้งทนัตกรรม
(Suction Unit) เปน็เคร่ืองดูดน้ าลายแบบ
โหลแก้วไม่มีสเกวบอกปริมาณความจุ
น้ าลาย

166 19 มิ.ย.2549 6515-037-0001/15 เคร่ืองดูดเสมหะ ยี่ห้อ SHAF รุ่น Jx8202  - 16,625.00 บริจาค หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ประกอบด้วยมอเตอร์พร้อมเกย์บอก บ.ไอเดียคอน
ปริมาตร ขวดแก้ว เน็ต จ ากัด

167 20 มิ.ย.2549 6515-037-0001/16 เคร่ืองดูดเสมหะ ยีห่อ้ SHAF รุ่น Jb3x-T1  - 16,600.00 บริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ประกอบด้วยมอเตอร์พร้อมเกย์บอก
ปริมาตร ขวดแก้ว

168 12 ม.ค.2548 6515-087-0001/07 เคร่ืองมือส่องหลอดลม ระบบ FIBER  - 19,000.00 เงิน UC หอ้งอุบติัเหตุ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

OPITC LARYNGOSCOPE ยีห่อ้ และฉุกเฉิน
 Welchallyn ประกอบด้วย Hard  Blade
 เบอร์ 2 2 อัน No 3  1 อัน

169 13 ก.ค.2554 6515-087-0001/12 เคร่ืองส่องหลอดลม  - 18,500.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

170 25-มิ.ย.-57 6515-087-0001/13 เคร่ืองส่องหลอดลม  - 31,750.00 งบค่าเส่ือมปี 57 หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

171 19 ก.ค.2529 6530-027-0001/02  ฉากกัน้เตียงพบัได้ เปน็ฉากโครงเหล็ก - 2,800.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

  พน่สีเทา 3 ตอน ชนิดเข็นเคล่ือนที่ได้
  และโครงฉากท าด้วยเหล็กแปบ๊  แบบ
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 3 ตอน พับเข้าหากันได้ ฉากริมทั้ง 2 ข้าง
  กว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว มีขาต้ัง
  ใส่ล้อยางหมุนได้รอบตัว

172 6 ก.ย.2528 6530-041-003/01  หม้อนึ่งส าลีสแตนเลส - 1,750.00  เงินบริจาค หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

  ขนาด 30x22 ซม. มีหหูิ้ว
173 1 ก.ค.2529 6530-041-0003/02  หม้อนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัด - 1,600.00  เงินงบประมาณ  หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ภายในไม่น้อยกวา่ 30 ซม. ลึกไม่ต่ ากวา่
 25 ซม. 

174 1 ก.ค.2529 6530-041-0003/03  หม้อนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัด - 1,600.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ภายในไม่น้อยกวา่ 30 ซม. ลึกไม่ต่ ากวา่
 25 ซม. 

175 1 ก.ค.2529 6530-041-0003/04  หม้อนึ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัด - 1,600.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ภายในไม่น้อยกวา่ 30 ซม. ลึกไม่ต่ ากวา่
 25 ซม. 

176 1 ก.ค.2529 6530-041-0003/06  หมอ้นึง่ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางวดั 30 ซม. - 1,600.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

177 21 เม.ย.2530 6530-041-0003/07  หม้อนึ่งส าลีสแตนเลส - 1,950.00  เงินบ ารุง สต๊อกกลุ่มการฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ขนาด 30x22.5 ซม. 
178 21 เม.ย.2533 6530-041-0003/08  หม้อนึ่งส าลีสแตนเลส - 1,950.00  เงินบ ารุง สต๊อกกลุ่มการฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ขนาด 30x22.5 ซม. 
179 2 เม.ย.2541 6530-041-0003/17  หมอ้นึ่งส าลี ผ้ากอ๊สขนาด 27x19.5 ซม. - 2,365.00  เงินบ ารุง  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

180 2 เม.ย.2541 6530-041-0003/18  หมอ้นึ่งส าลี ผ้ากอ๊สขนาด 27x19.5 ซม. - 2,365.00  เงินบ ารุง  หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

181 2 เม.ย.2541 6530-041-0003/19  หมอ้นึ่งส าลี ผ้ากอ๊สขนาด 27x19.5 ซม. - 2,365.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

182 2 เม.ย.2541 6530-041-0003/20  หมอ้นึ่งส าลี ผ้ากอ๊สขนาด 27x19.5 ซม. - 2,365.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

183 7 เม.ย.2541 6530-041-0003/21  หม้อนึ่งส าลี ผ้าก๊อสขนาด 27x21 ซม. - 2,640.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

184 7 เม.ย.2541 6530-041-0003/24  หม้อนึ่งส าลี ผ้าก๊อสขนาด 27x21 ซม. - 2,640.00  เงินบ ารุง  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

185 7 เม.ย.2541 6530-041-0003/25  หม้อนึ่งส าลี ผ้าก๊อสขนาด 27x21 ซม. - 2,640.00  เงินบ ารุง  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

186 1 ก.ค.2529 6530-041-0002/01  หม้อใส่ส าลีและผ้าพนัแผลท าด้วย - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส ขนาดไม่ต่ ากว่า 25 ซม.
187 1 ก.ค.2529 6530-041-0002/02  หม้อใส่ส าลีและผ้าพนัแผลท าด้วย - 1,200.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส ขนาดไม่ต่ ากว่า 25 ซม.
188 1 ก.ค.2529 6530-041-0002/03  หม้อใส่ส าลีและผ้าพนัแผลท าด้วย - 1,200.00  เงินงบประมาณ  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส ขนาดไม่ต่ ากว่า 25 ซม.
189 1 ก.ค.2529 6530-041-0002/04  หม้อใส่ส าลีและผ้าพนัแผลท าด้วย - 1,200.00  เงินงบประมาณ  ห้องปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส ขนาดไม่ต่ ากว่า 25 ซม.
190 6 ก.ย.2528 พ.42  เคร่ืองวัดเชิงกรานสแตนเลส - 2,095.00  เงินงบประมาณ ห้องกลุ่มงานเวชฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

191 26 ก.ค.2543 6530-037-0001/12  เกย์อ๊อกซิเจน ยีห่อ้ CROWN - 4,815.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

192 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/14  เกย์อ๊อกซิเจน ยี่ห้อ Amioxyflowmeter - 5,800.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 Pipe line xhumedifie พร้อมขวดน้ า
 ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส

193 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/15           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

194 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/16           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง หอ้งอุบติัเหตุ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

195 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/17           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

196 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/18           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

197 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/19           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

198 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/20           "                                   " - 5,800.00  เงินบ ารุง  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

199 4 ม.ิย.2544 6530-037-0001/23  เกย์อ๊อกซิเจน ยี่ห้อ Amioxyflowmeter - 5,800.00  เงินบ ารุง หอ้งอุบติัเหตุ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

หน้าที่ 11



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 Pipe line xhumedifie พร้อมขวดน้ า
 ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส

200 19 ม.ีค.2546 6530-037-0001/27 เกย์วัดอุณหภมูิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

201 19 ม.ีค.2546 6530-037-0001/28 เกย์วัดความดันภายนอก  - 3,800.00 เงินบ ารุง โรงนึ่ง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

202 19 ม.ีค.2546 6530-037-0001/29 เกย์วัดความดันภายนอก  - 3,800.00 เงินบ ารุง โรงนึ่ง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

203 19 ม.ีค.2546 6530-037-0001/30 เกย์วัดความดันภายใน  - 4,800.00 เงินบ ารุง โรงนึ่ง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

204 19 ม.ีค.2546 6530-037-0001/31 เกย์วัดความดันภายใน  - 4,800.00 เงินบ ารุง โรงนึ่ง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

205 1 ม.ิย.2547 6530-037-0001/32 เกย ์02  ยี่หอ้ GENERICO พร้อมขวดน้ า  - 3,200.00 เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส ขนาด250Kg
206 1 ม.ิย.2547 6530-037-0001/33           "                                   "  - 3,200.00 เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

207 1 ม.ิย.2547 6530-037-0001/34           "                                   "  - 3,200.00 เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

208 27 ก.ค.2548 6530-037-0001/36 เกย์ 02 ยีห่อ้Medic Air  พร้อมขวดน้ า  - 3,745.00 เงิน UC งานผู้ปว่ยนอก ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส  
209 22 ส.ค.2548 6530-037-0001/37 เกย์ 02 ยีห่อ้GENERICO  พร้อมขวดน้ า  - 3,600.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส  3,600.00
210 22 ส.ค.2548 6530-037-0001/38 เกย์ 02 ยีห่อ้GENERICO  พร้อมขวดน้ า  - 3,600.00 เงิน UC คลังเก็บพัสดุช ารุด **ช ารุดรอจ าหน่ายปี 61

ท าด้วยพลาสติกสีขาวใส  
211 1 ก.ค.2529 6530-018-0001/02  โครงเหล็กสแตนเลสตากถุงมือ - 0.00  รับบริจาค งานจ่ายกลาง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สามารถตากถุงมือได้ 40 คู่ มีถาดรอง
 น้ าหยด  มีล้อ ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ

212 23 ก.พ.2541 6530-031-0005/01  ตู้ข้างเตียงท าด้วยไม้ ขนาดกว้าง - 0.00  รับบริจาค  หอ้งพเิศษ 1 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 15x29x40 นิ้ว มีช่องส าหรับวางของ
 4 ช่อง ด้านบนเปน็แผ่นส าหรับวาง

 
213 23 ก.พ.2541 6530-031-0005/02           "                                   " -  -  รับบริจาค  หอ้งพเิศษ 2 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

214 23 ก.พ.2541 6530-013-0005/03           "                                   " -  -  รับบริจาค  หอ้งพเิศษ 3 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

215 23 ก.พ.2541 6530-031-0005/04           "                                   " -  -  รับบริจาค  หอ้งพเิศษ 4 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

216 23 ก.พ.2541 6530-031-0005/05           "                                   " -  -  รับบริจาค  หอ้งพเิศษ 5 ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

217 ต.ค.2558 6530-031-0005/10 ตู้ข้างเตียง -  - ได้รับบริจาค จาก บริษัทเมืองยา ผู้ปว่ยใน บริจาคให้ รร.บ้าน

ฟามาซี จ ากดั โดยคุณ ศิริพร คีรีล้อม
สัตถาพร

218 1 พ.ค.2532 6530-031-0001/02  ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ เปน็ตู้ไม้ มี - 6,300.00  เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ประตู 2 บาน ประตูเปน็กระจกใส
 2 บาน ชั้นล่างสุดมีบานประตูเปน็ไม้
 2 บาน ปดิ-เปดิ

219 1 พ.ค.2532 6530-031-0001/03  ตู้เก็บฟอร์มส าหรับแพทย์ใช้ในหอ้ง - 4,200.00  เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ผ่าตัด เปน็ตู้ไม้ 3 ชั้น 2 บาน ประตู
 ขนาด 120x50x190 ซม.

220 15 ต.ค.2536 6530-040-0001/03  ท าด้วยโลหะสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นใน - 9,000.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน **ช ารุดรอจ าหน่ายปี 61

 เปน็โลหะแผ่นเดียวกัน มีสวิทอัตโนมัติ โกดังข้างซักฟอก
 ตัดไฟได้ มีระบบปอ้งกันความร้อนแผ่
 ระบายออกมา

221 23 ม.ีค.2533 6530-035-0002/02  ที่รองอ่างล้างมือพร้อมอ่างคู่ มีอ่าง - 2,900.00  เงินบ ารุง คลินิกวัณโรค ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 สแตนเลส 2 ใบ  เส้นผ่าศูนย์ กลาง
 ไม่น้อยกว่า 30 ซม.

222 2 ก.ย.2529 6530-031-0002/01 ตู้เก็บเวชภณัฑ์ - -  เงินงบประมาณ  หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

หน้าที่ 12



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 เปน็ตู้ชนิด 2 ตอน ท าด้วยไม้ทา
 เลคเกอร์ ภายในทาสีขาว ขนาดของตู้
 ไม่น้อยกว่า 100x40x60 ตอนบนมีไม้
 3 ชั้น  ประตูเปน็กระจกบานพบั 2 บาน
 พร้อมกุญแจ 1 ชุด

223 13 ม.ีค.2540 6530-031-0002/02 ตู้เก็บเวชภณัฑ์ - 3,400.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 เปน็ตู้ชนิด 2 ตอน ท าด้วยไม้ทา
 เลคเกอร์ ภายในทาสีขาว ขนาดของตู้
 ไม่น้อยกว่า 100x40x60 ตอนบนมีไม้
 3 ชั้น  ประตูเปน็กระจกบานพบั 2 บาน
 พร้อมกุญแจ 1 ชุด

224 2 ต.ค.2532 6515-038-0004/01  เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจระบบไฟฟา้ - 44,000.00  เงินบ ารุง ห้องอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 แบบต้ังโต๊ะ รุ่น FK III  U สามารถใช้
 บันทึกแบบธรรมดาและอัตโนมัติ ความ
 ร้อนระดับ RC PEN ใช้ความเร็ว 25 มม.
 ต่อวินาท ี ส าหรับแบบอตัโนมติั 50 มม.
 ต่อวินาท ีส าหรับแบบธรรมดามีเลนส์
 มาตรฐาน 12 เลนส์ สามารถใช้ได้ทั้ง
 ไฟฟา้ 230 V. 50 ไซเกิล และใช้กับไฟ
 D.C.Rochargerlc Bettery ได้ในกรณี
 Rochargerlc สามารถใช้บนัทกึแบบ
 ต่อเนื่องได้ประมาณ 4 ชั่วโมง

225 2 เม.ย.2541 6515-033-0004/02  เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจระบบไฟฟา้ M1770A 150,000.00  เงินงบประมาณ ห้องอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ระบบต้ังโต๊ะแบบต้ังโต๊ะ รุ่น PAGE
 ERITER 200/20 CT CARDTOGRAPH
 - มีชั้นวางเคร่ือง E.K.G. เปน็สแตนเลส
   มีล้อเล่ือน 4 ล้อ มีล้ินชัก 1 ล้ินชัก  มี
   ชั้นวางของ 1 ชั้น ด้านล่าง

226 11 ต.ค.2548 6515-033-0004/03 เคร่ือง EKG  ยี่ห้อ FUKUDA CARDIMAX 61,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น OPERATION MANUAL ลักษณะ
ตัวเคร่ืองสีขาว

227 1 ต.ค.2549 6515-033-0004/04 เคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจด้วยไฟฟา้  - 98,000.00 เงินบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

BTL-08SD (DIAG ECG, st acc)
ยีห่อ้ BTL ผลิตจากประเทศอังกฤษ
พร้อมอุปกรณ์การใช้งานครบชุด
และรถเข็นส าหรับวางเคร่ือง  1  คัน

230 14 ธ.ค.2535 6530-034-0004/01  โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส บโุฟเมก้า - 2,680.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 หมุนปรับระดับได้ มี 4 ล้อ
231 14 ธ.ค.2535 6530-034-0004/02           "                                   " - 2,680.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

232 26 ก.ย.2537 6530-034-0004/03           "                                   "
233 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/04  โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส บโุฟเมก้า - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 พร้อมเก้าอีป้รับระดับได้ มี 4 ล้อ 
 รุ่น OS-414

234 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/05           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

235 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/09           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

236 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/12           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

หน้าที่ 13



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

237 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/13           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

238 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/14           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

239 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/18  โต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลสบโุฟเมก้า - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 พร้อมเก้าอีป้รับระดับได้ มี 4 ล้อ 
 รุ่น OS-414

240 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/20           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

241 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/21           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

242 21 เม.ย.2541 6530-034-0004/22           "                                   " - 4,250.00  รับบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

243 30 ส.ค.2555 6530-034-0005/01 ตู้ปลอดเชื้อไบโอฮาซาด Class I  - 78,000.00 เงิน UC ห้องอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ครอบอ่างย้อมเชื้อ  ท าด้วยเหล็กพ่นสีเทา
244 21 ธ.ค.2547 6515-053-0001/03 เคร่ืองวดัอตัราการเต้นหวัใจ ทารกในครรภ์  - 48,000.00 เงิน UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

IFD -100 200-GE5013 ยี่ห้อ Fetal Doppoer

รุ่น IFD-100 232x108Dx272+22 น้ าหนัก
2  กก.ลักษณะตัวเคร่ือง แบบต้ังโต๊ะ

245 12 ก.พ.2551 6515-053-0001/04 เคร่ืองฟงัเสียงหวัใจทารกในครรภ์  - 31,500.00 เงิน UC ห้องกลุ่มงานเวชฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น BP-600t  ยีห่อ้ Bestman
246 27 ต.ค.2551 6515-053-0001/05 เคร่ืองฟงัเสียงหวัใจทารกในครรภ์  - 50,000.00 เงิน UC ห้องกลุ่มงานเวชฯ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น IFD-100,200 - JA5075 บ.จ.ีเอม็.เมดไลน์ จก.

247 2 ก.ย.2541 6515-027-0001/02 เคร่ืองกระตุ้นหวัใจไฟฟา้ - 315,000.00  เงินงบประมาณ  ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ลักษณะทั่วไปของเคร่ือง 3M33 เปน็
 Portable Defibnillator และ Monitor
 ประกอบด้วยภาคกระตุกหวัใจ และรับ
 สัญญาณ ECG จากคนไข้ ขนาดจอ
 ภาพ 5.5 นิ้ว มีภาคการบนัทกึด้วย
 Temaldat  สามารถใช้ในหอ้งผ่าตัด
 ICU และออกสนามได้ พร้อมรถเข็น
 ท าด้วยเหล็กพน่สี มีล้อเล่ือน 4 ล้อ 
 1 คัน

248 17 พ.ย.2549 6515-027-0001/03 เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ  รุ่น PIC 40 วัตต์  - 350,000.00 งบลงทนุ (UC) ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ WELCHALLYN ป ี2549
249 9 มี.ค.2553 6515-027-0001/06 เคร่ืองกระตุกหวัใจในรถพยาบาล  - 150,000.00 เงินงบลงทุน(UC) หอ้งอุบติัเหตุ- ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ AMI  รุ่น SAVER ป ี2552 ฉุกเฉิน
ผลิตในประเทศอิตาลี

250 19 มิ.ย.2543 6525-008-0001/01  เคร่ืองอุลตร้าซาวด์ - 591,993.18  โครงการเงินกู้  หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในทางสูตินรีเวช  ประเทศ
 ด้วยระบบเคร่ืองความถีสู่ง  เดนมาร์ก
 ยีห่อ้ TOSHIBA รุ่น SDA-325A  (สสจ.ปข.)

251 10 พ.ย.2554 6525-008-0002/01 เคร่ือง Printer ส าหรับเคร่ืองอัลตราซาวด์ - 58,000.00 เงิน UC หอ้งอัลตราซาวด์ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น UP 897 MD ยีห่อ้ SONY
จาก บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จ ากัด

252 25 มิ.ย.2540 6515-039-0001/02 เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือด -  -  เงินบริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 Refelolux manud ใช้ส าหรับตรวจหา
 สารเคมีในเลือด ท าด้วยพลาสติกแก้ว
 ใช้ไฟฟา้

253 25 มิ.ย.2540 6515-039-0001/03  เคร่ืองตรวจหาน้ าตาลในเลือด ยีห่อ้ Model 4,500.00  เงินบริจาค  หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ASVANTAGE สีขาวท าด้วยวัสดุ No.870
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

 พลาสติกแข็ง มีสวิทซ์ปดิ-เปดิ 1 ที่ มี
 หน้าปดับอก

254 25 มิ.ย.2540 6515-039-0001/04  เคร่ืองตรวจหาน้ าตาลในเลือด ยีห่อ้ Model 4,500.00  เงินบริจาค หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ASVANTAGE สีขาวท าด้วยวัสดุ No.870
 พลาสติกแข็ง มีสวิทซ์ปดิ-เปดิ 1 ที่ มี
 หน้าปดับอก

255 25 มิ.ย.2540 6515-039-0001/05  เคร่ืองตรวจหาน้ าตาลในเลือด ยีห่อ้ Model 4,500.00  เงินบริจาค  หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

 ASVANTAGE สีขาวท าด้วยวัสดุ No.870
 พลาสติกแข็ง มีสวิทซ์ปดิ-เปดิ 1 ที่ มี
 หน้าปดับอก

256 28 ม.ิย. 2544 6525-004-0001/02 เคร่ืองเอกซเรย ์ขนาดไม่น้อยกวา่ 300 เอ็มไอ - 629,000.00 เงินงบประมาณ หอ้งเอ็กเรย์ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมอปุกรณ์ ยี่หอ้ KELEX รุ่น 3 - 125
ผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย

257 13 ม.ีค.2540 6525-004-0007/01  เคร่ืองเอกซเรย์ฟนั รุ่น F10-60 N - 20,000.00  งบประมาณ รพ.ปราณบรีุ รพ.ปราณบุรี
Input 220 V  50/60 Hz 1 Kva  out put มารับของ
 60 Kv  10 M.A. 3  Sec.  ยีห่้อ อีมิกซ์ เมื่อ ๗ ต.ค.๕๘

258 3 ธ.ค.2542 6530-031-5101/02  ตู้อบสมุนไพร แบผ้า  ลายรูปนกสีแดงเลือดนก -  -  รับบริจาค  สอ.ช้างแรก รอจ าหน่ายป ี61
 

259 3 ธ.ค.2542 6530-001-4101/02  เตียงนวดเทา้แพทย์แผนไทย พร้อม - 0.00  รับจาก สสจ. สอ.ศรีนคร รอจ าหน่ายป ี61
 อุปกรณ์ ปรับเอนได้ ที่วางเทา้ 1 อัน   ประจวบฯ
 เก้าอีเ้ต้ีย นั่งนวด 1 อัน สีเทา

260 28 ม.ีค.2550 6515-038-4005/02 Pipette 100-1000 ul  - 8,300.00 เงิน UC หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

Erbapette Adjust Vol
261 16 ต.ค.2550 6515-038-4005/03 เคร่ือง Autopiclt 1000 ul  - 0.00 เงินบริจาค หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

262 22 ม.ค.2551 6515-038-4005/05 เคร่ือง Autopiclt 25 ul  - 0.00 เงินบริจาค หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

263 12 ก.ค.2553 6515-038-4005/06 เคร่ือง NICHIRYO AUTOPIPTTE  - 8,000.00 เงิน UC หอ้งชันสูตร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

LE20-200 ul
264 18 ม.ีค.2548 3920-005-201/01 รถเข็นขยะติดเชื้อ ท าด้วยสแตนเลส มีล้อ  - 18,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีฝา เปดิ-ปดิ ด้านบน ทั้ง 2 ข้าง
265 18 ม.ีค.2548 3920-005-201/02 รถเข็นขยะติดเชื้อ ท าด้วยสแตนเลส มีล้อ  - 18,500.00 เงิน UC โรงนึ่ง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

มีฝา เปดิ-ปดิ ด้านบน ทั้ง 2 ข้าง
266 22 ส.ค.2548 6530-037-0002/03 Oxg Flow Pipe Line ยีห่อ้ Inspire  - 4,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

S/N 3821
267 22 ส.ค.2548 6530-037-0002/05      "                                  " 3820  - 4,500.00 เงิน UC ห้องอบุัติเหตุฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

268 16 พ.ย.2549 6530-037-0002/07 เกย์อ๊อกซิเจนไปป์ลาย (Oxg Flow Pipe)  - 3,500.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ Humidi PU
269 16 พ.ย.2549 6530-037-0002/08 เกย์อ๊อกซิเจนไปป์ลาย (Oxg Flow Pipe)  - 3,500.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ Humidi PU
270 25 ก.พ.2551 6530-037-0002/16 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ห้องอบุัติเหตุฉกุเฉนิ ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

271 7 พ.ค.2552 6530-037-0002/24 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

272 7 พ.ค.2552 6530-037-0002/25 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

273 7 พ.ค.2552 6530-037-0002/26 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

274 7 พ.ค.2552 6530-037-0002/27 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

275 7 พ.ค.2552 6530-037-0002/28 Oxg Flow Pipe Line ยี่ห้อ Humidi PU  - 3,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

276 2 ก.พ.2549 6530-004-1310/01 ที่นอนลม สีเขียวอมน้ าเงิน  - 10,000.00 บริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

เคร่ืองรุ่น DN 500
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

ที่นอนรุ่น DN500
เลขเคร่ือง 001980

277 19 มิ.ย.2549 6530-004-1310/02 ที่นอนลม ยีห่อ้ เอ็กซ์เดอร์ แซทเทร์ิน  - 7,650.00 บริจาค ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น AP-01000 3A สีฟา้ บ.พีเค อินเตอร์
ซัพพลาย

278 19 พ.ย.2553 6530-004-1310/04 ที่นอนลมแบบรอนขวาง DN-500  - 8,500.00 สปสช. นายวนิัย ปัจจามติร ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

279 19 พ.ย.2553 6530-004-1310/05 ที่นอนลมแบบรอนขวาง DN-500  - 8,500.00 สปสช. นายวีรยุทธ เชยชื่น ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

280 26 ธ.ค.2548 6515-026-1002/01 เคร่ืองตรวจความเข้มข้นของอ๊อกซิเจน  - 48,800.00 เงิบประมาณ หอ้งER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ในเลือด ยี่ห้อ Schiller รุ่น ARGUSOXM งบกลาง
สีขาว หมายเลขเคร่ือง 1115-051-0101
ผลิตจากประเทศ สวิตซ์เซอร์แลน

281 11 ม.ีค.2552 6515-026-1002/02 เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจ  - 150,000.00 งบลงทุน ปี 2550 หอ้งER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

พร้อมวัดความอิม่ตัวของออกซิเจน
ในเลือด,วดัความดันโลหติโดยอตัโนมัติ  
และตรวจอุณหภมูิร่างกาย
ยีห่อ้ GOLDWAY
รุ่น UT 4000F PRO
ผลิตภณัฑ์ประเทศ สหรัฐอเมริกา
จาก บริษทั ซิกม่า สตาร์เมด  จ ากัด

282 18 มิ.ย.2552 6515-026-1002/03 เคร่ืองวัดความอิม่ตัวของอ๊อกซิเจน  - 48,000.00 เงิน UC รถพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

รุ่น VM-2160 
 - Revsable Adult Finger Sensor
 - Silicone Protector Corer
 - AA Battery
จาก บ. เอ็ม เอส จี ฮอสพลิทายส์ จก.

283 13 ม.ีค. 2540 6515-001-0001/01 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมอปุกรณ์ รุ่น SAFER - 230,000.00 เงินงบประมาณ หอ้งผ่าตัด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

100 A ยีห่อ้ AIKA
1.  อุปกรณ์ควบคุมการเคล่ือนผ่านของ
ก๊าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์
2.  ล้ินวาล์วควบคุมการเคล่ือนผ่านของ
กา๊ซออกซิเจนระบบอตัโนมติัต่อนาที ด้วยอตัรา

การเคล่ือนผ่าน 35 ลิตร/นาท ี
3.  เกยว์ดัความดันก๊าซ 20 ซม. ของน้ า
~ + 80 ซม. ของน้ า
4.  อปุกรณ์ปดิกัน้กา๊ซในตรัสออกไซด์อตัโนมัติ

5.  ล้ินวาล์วขับก๊าซที่เกินต้องการ
6.  อุปกรณ์สัญญานเตือน
7.  อุปกรณ์วัดความดันโลหิต - อยู่ในช่วง
10-300 ม.ม. ปรอท
8.  กระบอกใส่เกร็ดสารโซดาไลน์

284 13 ต.ค.2551 6515-003-2101/02 เคร่ืองช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  - 200,000.00 งบลงทนุ UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยี่ห้อ KTAKAOKA รุ่น Microtak Rescve ป ี2550
ผลิตภัณฑ์ ทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล 
บ.ซิกม่า สตาร์ เมด  จก.

285 17 พ.ย.2549 6515-031-0205/01 ตู้อบเด็กแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภมูิ  - 300,000.00 งบลงทนุ UC หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

อัตโนมัติ  (INFANT INCUBATOR) ป ี2549 คลังจ่ายกลาง
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ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

แบบผนงั 2 ชัน้ ยีห่อ้ DAVID   รุ่น yp-970
ประเทศ CHINA บริษทั ซิกม่า  สตาร์เมด  จ ากัด

286 8 พ.ย.2550 6515-025-1001/03 เคร่ืองใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า  - 29,000.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ PARAMA - TECH
287 8 พ.ย.2550 6515-025-1001/04 เคร่ืองใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า  - 29,000.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่อ้ PARAMA - TECH
288 9 ก.ค.2555 6515-069-0006/01 เคร่ืองวดัไข้/วดัอณุหภมูิแบบไม่สัมผัสผิว  - 5,500.00 เงิน UC กลุ่มการพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

289 9 ก.ค.2555 6515-069-0006/02 เคร่ืองวดัไข้/วดัอณุหภมูิแบบไม่สัมผัสผิว  - 5,500.00 เงิน UC กลุ่มการพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

6515-069-0006/04 เคร่ืองวดัไข้/วดัอณุหภมูิแบบไม่สัมผัสผิว  -  - บริจาค กลุ่มการพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

290 9 มี.ค.2550 6525-002-1215/01 เคร่ืองล้างฟล์ิมอัตโนมัติ  - 289,000.00 งบลงทนุ UC รพ.ปราณบรีุ รอจ าหน่ายป ี61
(KODAK MEDICAL X-RAY ป ี2549 มารับของวันที่
PROCESSOR) ผลิตจากประเทศเยอรมนั 10 ส.ค.2558

291 20 ก.ค.2550 6530-004-1314/01 เฝือกลม SET VACUUM SPLINT (BLK)  - 19,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

292 22 ก.ย.2549 6530-038-4211/02 แผ่นกระดานรองหลัง  -  - มาพร้อมรถพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ท าด้วยพลาสติก พบัเก็บได้ กค 2392
293 20 ก.ค.2550 6530-038-4211/03 กระดานรองหลัง MILLENTA  - 12,000.00 เงิน UC หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

BACKBOARD  ขนาด 18 นิ้ว
294 30 ม.ค.2552 6530-038-4211/04 แผ่นกระดานรองหลัง ท าด้วยพลาสติก  -  - มาพร้อมรถพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

สามารถพบัเก็บได้ ทะเบียน กค 6733

295 19 พ.ค.2553 6530-038-4211/05 ชุดแผ่นรองหลังผู้ใหญ่  -  - มาพร้อมรถพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

กค 7542  จาก อบจ.ประจวบฯ

296 4 มี.ค.2554 6530-038-4211/06 ชุดแผ่นกระดานรองหลังผู้ปว่ย งบไทยเข็มแข็ง รถ EMS ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ปี 53 (มาพร้อมรถ Refer) กง 4164
297 17 กันยายน 2557 6530-038-4211/08 ชุดอุปกรณ์เคล่ือนย้ายผู้ปว่ยบาดเจ็บ  - 12,000.00 รับจาก สสจ.  หอ้ง ER ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

เป็นเงินงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปี 2557

298 22 ต.ค.2550 6515-001-0002/01 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองดมยาสลบ  - 85,000.00 เงิน UC หอ้ง OR ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ยีห่้อ Vapovizer  รุ่น Draeqer Vaper 2000

ผลิตภณัฑ์ Draeqer ประเทศเยอรมัน
299 6 ก.ค.2541 6515-038-5001/01 เคร่ืองอุน่สารด้วยความร้อนแหง้  -  - เงินบริจาค งานจ่ายกลาง ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

300 13 ม.ีค. 2540 6515-034-0004/01 ชุดช่วยเด็กแรกคลอด - 126,000.00 เงินงบประมาณ หอ้งคลอด ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

301 10 ก.ค. 2540 6545-005-0004/02 เคร่ืองยนูิตท าฟนั Knight พร้อมเกา้อี้นัง่ - 400,000.00 เงินงบประมาณ หอ้งทนัตกรรม ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

2 ตัว
   -  เคร่ืองปั๊มลม 1 ตัว
   -  โคมไฟ
   -  เก้าอีค้นไข้ 1 ชุด

302 8 ม.ิย. 2533 6515-056-0001/02 เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดมือบีบ ประกอบด้วย 208925 4,920.00 เงินบ ารุง ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

Ambu bag ซ่ึงประกอบด้วยยางเป็นส่วนใหญ่

สีด า Mask No.5 1 อัน No.2 1 อัน
303 16 ต.ค. 2539 6515-056-0001/03 เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดมือบีบ แอมบูซิลิโคน - 5,100.00 เงินบ ารุง หอ้งปฐมพยาบาล ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ผู้ใหญ่ S.S.T
304 6 ก.ค. 2541 6515-056-0001/05 เคร่ืองมือช่วยหายใจชนิดบบี แอมบซิูลิโคน - 6,000.00 เงินงบประมาณ ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ผู้ใหญ่ S.S.T
305 23 ธ.ค. 2552 6515-056-0001/07 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับผู้ใหญ่ - 4,200.00 เงิน UC หอ้งอบุัติเหตุและฉุกเฉิน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

หน้าที่ 17



ประเภท
หมายเลข ราคาต่อ
ทะเบยีน หน่วย(บาท)

หมายเหตุ

ทะเบยีนครุภณัฑ์
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ครุภณัฑ์การแพทย์ หน่วยงาน    รพ.บางสะพานน้อย  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ล าดับที่ วัน เดือน ปี เลขที่หรือรหสั ยีห่อ้ ชนิด แบบ ขนาดและลักษณะ วิธีการได้มา ใช้ประจ าที่

(ซิลิโคนทั้งชุด) 
บริษทั ท ีเอ็น เค อินเตอร์เทรด จ ากัด

306 25 ก.พ. 2553 6515-056-0001/09 ชดุชว่ยหายใจชนดิมอืบบีแบบผนงั 2 ชั้น - 6,500.00 เงิน UC ตึกผู้ปว่ยใน ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก
307 25 ก.พ. 2553 6515-056-0001/10 ชดุชว่ยหายใจชนดิมอืบบีแบบผนงั 2 ชั้น - 6,500.00 เงิน UC งานผู้ปว่ยนอก ช ารุดรอจ าหน่ายป ี61

ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 6,618,422.19 
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