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รายละเอียดรางพรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน

รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้น : ราง พ.ร.บ. ตามมติ ครม. 17 พ.ค. 65
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ชื่อสถานที่ จังหวัด

1 85 เครื่องเอกซเรยฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอารมกําลังไมนอยกวา15 kw เครื่อง           5,000,000.00          1.00          5,000,000.00           5,000,000.00 โรงพยาบาลสันปาตอง เชียงใหม

1 116 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.ขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟา

เครื่อง           1,300,000.00          1.00          1,300,000.00           1,300,000.00 โรงพยาบาลสันกําแพง เชียงใหม

1 117 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.ขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟา

เครื่อง           1,300,000.00          1.00          1,300,000.00           1,300,000.00 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม

1 148 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.ขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟา

เครื่อง           1,300,000.00          1.00          1,300,000.00           1,300,000.00 โรงพยาบาลแมวาง เชียงใหม

1 181 เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร ระบบ

รวมศูนยไมนอยกวา 8 เตียง

เครื่อง           1,600,000.00          1.00          1,600,000.00           1,600,000.00 โรงพยาบาลสันปาตอง เชียงใหม

1 183 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.ขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟา

เครื่อง           1,300,000.00          1.00          1,300,000.00           1,300,000.00 โรงพยาบาลพราว เชียงใหม

1 184 เครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ขนาดไมนอยกวา 300 mA.ขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟา

เครื่อง           1,300,000.00          1.00          1,300,000.00           1,300,000.00 โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม

1 203 ชดุเครื่องมือผาตัดกระดูกใชแบตเตอรี่ ชุด           1,070,000.00          1.00          1,070,000.00           1,070,000.00 โรงพยาบาลสันปาตอง เชียงใหม

1 220 กลองสองตรวจลําไสใหญแบบพ้ืนฐานพรอมชุดควบคุมสัญญาณภาพ ชุด           1,000,000.00          1.00          1,000,000.00           1,000,000.00 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม

1 221 เครื่องจ้ีหามเลือดและตัดเนื้อเย่ือดวยไฟฟาขนาดไมนอยกวา 300 วัตต เคร่ือง             500,000.00          1.00             500,000.00             500,000.00 โรงพยาบาลสารภี เชียงใหม

1 222 ยูนิตทําฟน ชุด             460,000.00          1.00             460,000.00             460,000.00 โรงพยาบาลดอยเตา เชียงใหม

1 279 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ

คัน           1,000,000.00          1.00          1,000,000.00           1,000,000.00 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมอาย เชียงใหม

1 301 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี

 หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

คัน           1,358,000.00          1.00          1,358,000.00           1,358,000.00 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม

1 313 กลองสองตรวจกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตนชนิดวีดิทัศนแบบคมชัด เครื่อง           1,280,000.00          1.00          1,280,000.00           1,280,000.00 โรงพยาบาลแมอาย เชียงใหม

1 317 เครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต เคร่ือง           1,819,000.00          1.00          1,819,000.00           1,819,000.00 โรงพยาบาลแมแตง เชียงใหม

1 318 เครื่องกําเนิดไฟฟา (ราคาไมรวมคาติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต เคร่ือง           1,819,000.00          1.00          1,819,000.00           1,819,000.00 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม

1 333 เครื่องอบผา ขนาด 200 ปอนด เครื่อง             430,000.00          1.00             430,000.00             430,000.00 โรงพยาบาลดอยหลอ เชียงใหม

1 336 เครื่องซักผา แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด เครื่อง             805,000.00          1.00             805,000.00             805,000.00 โรงพยาบาลแมออน เชียงใหม

ราง พรบ. 17 พ.ค. 2565

หนาที่ 1 จาก 1



ด่วนท่ีสด
ที กค ๐๔๐๕.๔/ว ล ้น กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ซ ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซ ื้อจ ัดจ้างตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑ . หน ังส ือคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยบ ีญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒. หน ังส ือคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยบ ีณหาการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ ด่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวับท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจดซื้อนั้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการติดุตาม กรณีมิได้ใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจาก 

ขณะนี้ร ่างพระราชบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของรัฐสภา ดังน้ัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถ 
ก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
ของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับ 
ความเห็นซอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความถึง เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราฃบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พ ิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระท่ี ๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราฃบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงาบในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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( บ า ง ส า ว ก ุล ย า  ต ัน ต ิเ ต ม ิท )  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการพัสดุภาครัฐ
กลุ่มงานกฎหมายเโละระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ๒ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ ๔๕๘๘ - ๙ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖












