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ค ำส่ังมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ท่ี            /2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
………………………………………………. 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 29 และมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559 จึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมกำรเฉพำะกิจด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  
1. อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำร 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม รองประธำนกรรมกำร 
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และส่ือสำรองค์กร กรรมกำร 
6. รองอธิกำรบดีฝ่ำยองครักษ์และพัฒนำกำยภำพ กรรมกำร 
7. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวินัยและกฎหมำย กรรมกำร 
8. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน กรรมกำร 
9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต กรรมกำร 
10. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม กรรมกำร 
     (รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยำนนท์)  
11. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและยุทธศำสตร์เพื่อสังคม กรรมกำร 
     (ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์) 
12. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน กรรมกำร 
     (ผศ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล)  
13. ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนและยุทธศำสตร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

  / 14. หัวหน้ำงำน... 
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14. หัวหน้ำงำนแผนงบประมำณ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
15. นำยสุรเชษฐ์ กันติชำพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 โดยให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 
                            ส่ัง  ณ  วันท่ี         กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมชำย สันติวัฒนกุล) 
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ จัดท า
ขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหลักการและเงื่อนไขข้อตกลงในการจัดสรร ดังนี ้
 1. จัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. จัดสรรจ าแนกเป็นแผนงาน / ผลผลิต / ส่วนงาน /หน่วยงาน 
 3. การจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มและโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม พิจารณา
จัดสรรให้ส่วนงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนด 
 4. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อบ้าน  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ ค่าเช่าซื้อบ้าน สามารถ
เริ่มต้นเบิกได้ทันที ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะโอนรายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไปเป็น 
ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อบ้าน ส าหรับบุคลากรผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อบ้าน ในวงเงินที่หน่วยงาน
ได้รับการจัดสรร ขอให้ท าความตกลงกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์ก่อน และหากบุคลากรผู้มีสิทธิเบิก      
ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ตามรายชื่อปรากฏในเอกสารฉบับนี้ มีความจ าเป็นต้องงดเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่า
ซื้อบ้าน เงินส่วนที่เหลือของผู้งดเบิกนั้น หากหน่วยงานต้นสังกัดประสงค์จะน าไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรายอื่น 
ขอให้แจ้งส่วนแผนและยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเบิกได้ อนึ่ง ในกรณีที่มีการ
ขอเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้าน จะต้องมีหนังสืออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้าน ซึ่งอนุมัติโดยอธิการบดี
แนบมาด้วยและส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้ตั้งงบประมาณค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านที่ เพิ่มไว้ให้ใน
ปีงบประมาณถัดไป 
  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีรายชื่อปรากฏ มีสิทธิเบิก     
ค่าเช่าบ้านได้โดยให้ใช้งบประมาณภายในหน่วยงานที่สังกัด 
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หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน เงินอุดหนุน รวม

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

104,736,700       10,320,000        2,269,935,300     75,507,400          55,330,800        550,520,700      469,131,700        276,610,000         3,812,092,600        

104,736,700       10,320,000        2,269,935,300     73,601,800          -                     -                     -                       -                        2,458,593,800        

104,736,700        10,320,000         2,269,935,300      73,601,800           2,458,593,800         

       คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-                      -                     -                       1,905,600           45,183,600        208,223,500      362,620,000        8,332,800            626,265,500          

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

   1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,905,600            45,183,600         62,162,500         307,800,500         7,108,600             424,160,800            

86,852,800         52,139,500           1,224,200             140,216,500            

   3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 59,208,200         2,680,000            61,888,200             

ค. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต -                      -                     -                       -                       -                     30,999,300        33,487,000          -                        64,486,300            

   1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 30,999,300         33,487,000           64,486,300             

ง. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี -                      -                     -                       -                       10,147,200        311,297,900      73,024,700          209,648,600         604,118,400          

   1.  โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 7,776,100            7,776,100               

   2.  โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 100,937,800       5,868,500             106,806,300            

   3. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 5,000,000             5,000,000               

      การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

   4.  โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 10,147,200         79,048,600         73,024,700           162,220,500            

   5. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 131,311,500       180,000,000          311,311,500            

   6. โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 11,004,000            11,004,000             

-                      -                     -                       -                       -                     -                     -                       58,628,600          58,628,600            

58,628,600            58,628,600             

       ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

   2. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ.  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

   1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต

งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

ก. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
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หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน เงินอุดหนุน รวม

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

104,736,700       10,320,000          2,269,935,300       75,507,400          55,330,800        550,520,700      469,131,700        276,610,000         3,812,092,600        

104,736,700       10,320,000          2,269,935,300       73,601,800          -                     -                     -                       -                        2,458,593,800        

104,736,700        10,320,000           2,269,935,300        73,601,800           -                       -                       -                         -                          2,458,593,800         

       คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส านักงานอธิการบดี 104,736,700        154,800               2,269,935,300        71,855,500           2,446,682,300         

คณะแพทยศาสตร์ 890,000               890,000                 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 741,600                           741,600                 

คณะวิทยาศาสตร์ 370,800               370,800                 

คณะมนุษยศาสตร์ 7,446,200             1,698,300            9,144,500               

บัณฑิตวิทยาลัย 339,500               339,500                 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 377,100               48,000                 425,100                 

-                      -                       -                        1,905,600           45,183,600        208,223,500      362,620,000        8,332,800            626,265,500          

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

   1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,905,600            45,183,600         62,162,500         307,800,500         7,108,600             424,160,800            

ส านักงานอธิการบดี 1,905,600            37,736,700         13,847,100         182,325,000         358,600                236,173,000            

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 150,000             150,000                 

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 460,000             6,400,000            6,860,000               

คณะศึกษาศาสตร์ 6,741,200          6,750,000             13,491,200             

คณะสังคมศาสตร์ 4,765,600          4,765,600               

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5,600,000          5,600,000               

คณะเศรษฐศาสตร์ 497,700             497,700                 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 345,200             345,200                 

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 35,300             35,300                   

ข. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน

งบด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

ก. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

   1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ

5



งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน เงินอุดหนุน รวม

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 180,000             180,000                 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 1,078,200          6,000,000          13,302,600           20,380,800             

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 3,951,200          3,951,200               

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 1,441,500          3,955,000          5,396,500               

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 1,836,600          1,651,400          49,576,900           53,064,900             

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 6,209,800          56,196,000           62,405,800             

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 6,742,000          6,742,000               

บัณฑิตวิทยาลัย 1,031,000          1,031,000               

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3,090,600          3,090,600               

86,852,800         52,139,500           1,224,200             140,216,500            

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,649,200         50,439,500           65,088,700             

คณะวิทยาศาสตร์ 9,649,600          1,700,000            1,224,200             12,573,800             

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 36,600,000         36,600,000             

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4,000,000          4,000,000               

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 6,592,500          6,592,500               

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4,703,500          4,703,500               

ส านักคอมพิวเตอร์ 10,658,000         10,658,000             

   3. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 59,208,200         2,680,000            61,888,200             

คณะแพทยศาสตร์ 10,199,100         10,199,100             

คณะทันตแพทยศาสตร์ 10,326,000         10,326,000             

คณะเภสัชศาสตร์ 10,016,900         10,016,900             

คณะกายภาพบ าบัด 3,644,500          3,644,500               

คณะพยาบาลศาสตร์ 8,413,200          2,680,000            11,093,200             

คณะพลศึกษา 10,708,500         10,708,500             

โรงพยาบาลทันตกรรม 5,900,000          5,900,000               

   2. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6



งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน เงินอุดหนุน รวม

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

ค. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต -                      -                       -                        -                       -                     30,999,300        33,487,000          -                        64,486,300            

   1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ 30,999,300         33,487,000           64,486,300             

คณะวิทยาศาสตร์ 30,999,300         33,487,000           64,486,300             

ง. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี -                      -                       -                        -                       10,147,200        311,297,900      73,024,700          209,648,600         604,118,400          

   1.  โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 7,776,100             7,776,100               

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7,776,100             7,776,100               

   2.  โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 100,937,800       5,868,500             106,806,300            

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 100,937,800       5,868,500             106,806,300            

   3. โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 5,000,000             5,000,000               

      การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,000,000             5,000,000               

   4.  โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 10,147,200         79,048,600         73,024,700           162,220,500            

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 10,147,200         79,048,600         73,024,700           162,220,500            

   5. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 131,311,500       180,000,000          311,311,500            

ส านักงานอธิการบดี 36,106,000            36,106,000             

คณะแพทยศาสตร์ 105,917,800     125,830,100          231,747,900            

คณะพลศึกษา 279,100                279,100                 

คณะวิทยาศาสตร์ 1,116,300             1,116,300               

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 25,393,700       16,668,500            42,062,200             

   6. โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 11,004,000            11,004,000             

ส านักงานอธิการบดี 3,780,400             3,780,400               

คณะพยาบาลศาสตร์ 7,144,900             7,144,900               

คณะกายภาพบ าบัด 78,700                  78,700                   
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน เงินอุดหนุน รวม

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และส่ิงก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

-                      -                       -                        -                       -                     -                     -                       58,628,600          58,628,600            

58,628,600            58,628,600             

       ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 7,034,900             7,034,900               

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 6,995,300             6,995,300               

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 26,836,900            26,836,900             

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 14,612,400            14,612,400             

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่าฯ 3,149,100             3,149,100               

(วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย)

จ.  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

   1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
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ตารางรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกตามหน่วยงาน/ผลผลิต

หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ส านักงานอธิการบดี (รวมทุกหน่วยงาน) 104,736,700 154,800 2,269,935,300 73,761,100 37,736,700 13,847,100 182,325,000 40,245,000 2,722,741,700

1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ 104,736,700 154,800 2,269,935,300 71,855,500 2,446,682,300 (1) - เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า

   คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  - เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ

 - เงินค่าตอบแทนรายเดือน

(2) - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  

 - เงินประจ าต าแหน่ง           

 - เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

 - เงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงาน

(3) - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ และไม่มีวาระ

 - ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน 

 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

   ด้านการสาธารณสุข

 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร

   ท่ีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว

 - ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระและ

   ผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ

 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

   ของลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ

2. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,905,600 37,736,700 13,847,100 182,325,000 358,600 236,173,000 (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง

(5) รายละเอียดตามเอกสารหน้า 97

(1) (2) (3)

(6)

(4) (5)
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งบบุคลากร งบงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

3. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 36,106,000 36,106,000 (6) รายละเอียดตามเอกสารหน้า 98,101

4. โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 3,780,400 3,780,400 (7) รายละเอียดตามเอกสารหน้า  98,103
(9)

(7)

(6)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 150,000 150,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 150,000 150,000

11



งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 460,000 6,400,000 6,860,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 460,000         6,400,000      6,860,000
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์ 890,000 116,116,900 125,830,100 242,837,000

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 890,000 890,000

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 10,199,100 10,199,100

    สุขภำพ

3. โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 105,917,800 125,830,100 231,747,900 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,101(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ 10,326,000 5,000,000 15,326,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 10,326,000 10,326,000

   สุขภำพ

2. โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำนวัตกรรมและ 5,000,000 5,000,000 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98

   เทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพช่องปำกผู้สูงวัย

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะเภสัชศาสตร์ 10,016,900 10,016,900

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 10,016,900 10,016,900

   สุขภำพ
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะกายภาพบ าบัด 3,644,500 78,700 3,723,200

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 3,644,500 3,644,500

   สุขภำพ

2. โครงกำรผลิตพยำบำลเพ่ิม 78,700 78,700 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,103(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ 8,413,200 2,680,000 7,144,900 18,238,100

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 8,413,200 2,680,000 11,093,200

   สุขภำพ

2. โครงกำรผลิตพยำบำลเพ่ิม 7,144,900 7,144,900 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,103(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะพลศึกษา 10,708,500 279,100 10,987,600

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 10,708,500 10,708,500

    สุขภำพ

2. โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 279,100 279,100 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,101(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 741,600 14,649,200 50,439,500 65,830,300

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 741,600 741,600

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ 14,649,200 50,439,500 65,088,700

    เทคโนโลยี 
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ 370,800 40,648,900 35,187,000 2,340,500 78,547,200

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 370,800 370,800

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ 9,649,600 1,700,000 1,224,200 12,573,800 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 97

    เทคโนโลยี 

3. โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 30,999,300 33,487,000 64,486,300

   ในระดับนำนำชำติ

4. โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 1,116,300 1,116,300 (2) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,101-102

(1)

(2)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม 36,600,000 36,600,000

ผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 36,600,000 36,600,000

และเทคโนโลยี
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม 4,000,000 4,000,000

และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ 4,000,000 4,000,000

และเทคโนโลยี
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะมนุษยศาสตร์ 7,446,200 1,698,300 9,144,500

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 7,446,200 1,698,300 9,144,500 (1) ค่ำเช่ำบ้ำนบุคลำกรและลูกจ้ำง

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ช่ัวครำวชำวต่ำงประเทศ 1,512,000 บำท

และเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงิน

ทดแทนลูกจ้ำงช่ัวครำวชำวต่ำงประเทศ 

186,300 บำท

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะสังคมศาสตร์ 4,765,600 4,765,600

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 4,765,600 4,765,600
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ 6,741,200 6,750,000 13,491,200

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 6,741,200 6,750,000 13,491,200 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 97(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5,600,000 5,600,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 5,600,000 5,600,000
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะเศรษฐศาสตร์ 497,700 497,700

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 497,700 497,700
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 345,200 345,200

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 345,200 345,200
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

บัณฑิตวิทยาลัย 339,500 1,031,000 1,370,500

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 339,500 339,500

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 1,031,000 1,031,000
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 35,300 35,300

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 35,300 35,300
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 6,592,500 6,592,500

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ 6,592,500 6,592,500

    เทคโนโลยี 
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 6,209,800 56,196,000 3,149,100 65,554,900

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 6,209,800 56,196,000 62,405,800

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 3,149,100 3,149,100 (1) โรงเรียนสำธิตชุมชนกำรเรียนรู้ "สมเด็จย่ำ"

ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 100

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 180,000 180,000

1.ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 180,000 180,000
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4,703,500 4,703,500

1.ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 4,703,500 4,703,500

และเทคโนโลยี
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 1,078,200 6,000,000 13,302,600 7,034,900 27,415,700

(ฝ่ายประถม) 

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 1,078,200 6,000,000 13,302,600 20,380,800

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 7,034,900 7,034,900 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 99

ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 3,951,200 6,995,300 10,946,500

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 3,951,200 3,951,200

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 6,995,300 6,995,300 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 99

ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 1,441,500 3,955,000 26,836,900 32,233,400

(ฝ่ายมัธยม)

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 1,441,500 3,955,000 5,396,500

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 26,836,900 26,836,900 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 99

ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 1,836,600 1,651,400 49,576,900 14,612,400 67,677,300

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 1,836,600 1,651,400 49,576,900 53,064,900

2. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ 14,612,400 14,612,400 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 100

ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ส านักคอมพิวเตอร์ 10,658,000 10,658,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ 10,658,000 10,658,000

    เทคโนโลยี
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 6,742,000 6,742,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 6,742,000 6,742,000
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3,090,600 100,937,800 13,644,600 117,673,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ 3,090,600 3,090,600

2. โครงกำรจัดต้ังศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 7,776,100 7,776,100 (1) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 97-98

3. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำน 100,937,800 5,868,500 106,806,300 (2) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98

   สำธำรณสุข

(2)

(1)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ 377,100 48,000 10,147,200 104,442,300 73,024,700 16,668,500 204,707,800

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ 377,100 48,000 425,100 (1) ค่ำเช่ำบ้ำน

   คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรแพทย์ปัญญำ- 10,147,200 79,048,600 73,024,700 162,220,500

   นันทภิกขุ ชลประทำนฯ

3. โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม 25,393,700 16,668,500 42,062,200 (2) รำยละเอียดตำมเอกสำรหน้ำ 98,102

(1)

(2)
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งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวม หมายเหตุ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต เงินเดือน ค่าจ้าง งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่า   ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ เงินอุดหนุน

ค่าจ้างประจ า ช่ัวคราว ใช้สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง

โรงพยาบาลทันตกรรม 5,900,000 5,900,000

1. ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ 5,900,000 5,900,000

สุขภำพ
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หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต ส่วนงาน รายการ จ านวนเงินรวม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5,453,800

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 1,992,400            

บัณฑิตวิทยาลัย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 339,500              

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 370,800              

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 741,600              

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 377,100              

คณะแพทยศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 890,000              

ส านักงานอธิการบดี 154,800              

รวมท้ังส้ิน 10,320,000 

รายละเอียดหมวดค่าจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หน่วย : บาท

ช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สังกัดหน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับ (บาท)

รวมเงินท้ังส้ิน 2,269,935,300

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,269,935,300

2,269,935,300

เงินอุดหนุนท่ัวไป

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 2,269,935,300

รายละเอียดงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ช่ือ-นามสกุล ส่วนงาน เบิกเดือนละ ปีละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. นางสาวอุมาพร  คาดการณ์ไกล สนง.คณะมนุษยศาสตร์ 4,000         48,000         

2. ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ สนง.คณะมนุษยศาสตร์ 8,000         1,464,000 

3. นางวชิราภรณ์  รัตนสิงห์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 4,000         48,000         

1,560,000 

รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมเป็นเงิน
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รายละเอียดงบเงินอุดหนุน รายการครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน 550,520,700      บาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 208,223,500      บาท

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ( 65320101R000000 ) 62,162,500        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 16,239,100        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 45,923,400        บาท

ส านักงานอธิการบดี 13,847,100        บาท

ส่วนบริหารงานกลาง 27,000              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 27,000              บาท

1 765300100001 1 เคร่ือง 27,000 บาท

ส่วนทรัพยากรบุคคล 17,600              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 17,600              บาท

1 765300100002 1 เคร่ือง 2,600 บาท

2 765300100003 1 เคร่ือง 15,000 บาท

ส่วนกิจการนิสิต 230,000            บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 230,000            บาท

1 765300100004 10 เคร่ือง 230,000 บาท

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 375,200            บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 375,200            บาท

1 765300100005 1 เคร่ือง 23,000 บาท

2 765300100006 9 เคร่ือง 52,200 บาท

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 

(27 หน้า/นาที) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3 765300100007 10 เคร่ือง 300,000             บาท

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 90,000              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 90,000              บาท

1 765300100008 1 เคร่ือง 30,000               บาท

2 765300100009 1 ชุด 60,000               บาท

ส่วนพัฒนากายภาพ           1,254,100 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 1,254,100         บาท

1 765300100901 1 ระบบ 1,254,100           บาท

ส่วนพัฒนาความย่ังยืน 7,659,100         บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 7,659,100         บาท

1 765300100010 2 เคร่ือง 69,600               บาท

2 765300100011 54 เคร่ือง 4,428,000           บาท

3 765300100012 17 เคร่ือง 722,500             บาท

4 765300100013 45 เคร่ือง 2,439,000           บาท

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพ่ืองานกราฟิก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระบบโซล่าเซลล์ออนกริต ขนาด 10 kW พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ

ติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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ส่วนวินัยและกฎหมาย 218,700            บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 218,700            บาท

1 765300100014 5 เคร่ือง 29,000               บาท

2 765300100015 5 เคร่ือง 150,000             บาท

3 765300100016 1 เคร่ือง 39,700               บาท

ส่วนกิจการเพ่ือสังคม 85,000              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 85,000              บาท

1 765300100017 1 เคร่ือง 30,000               บาท

2 765300100018 1 เคร่ือง 55,000               บาท

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 92,000              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 92,000              บาท

1 765300100019 4 เคร่ือง 92,000               บาท

ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 1,172,000         บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,172,000         บาท

1 765300100020 1 ชุด 570,000             บาท

2 765300100021 1 ชุด 530,000             บาท

3 765300100022 2 เคร่ือง 72,000               บาท

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบ

เคล่ือนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 

ซีเอฟเอ็ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 76,400              บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 76,400              บาท

1 765300100023 8 เคร่ือง 46,400               บาท

2 765300100024 1 เคร่ือง 30,000               บาท

ส่วนกิจการหอพักนิสิต 2,550,000         บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,550,000         บาท

1 765300100025 60 เคร่ือง 2,550,000           บาท

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ             150,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 150,000            บาท

1 765300103001 1 เคร่ือง 50,000               บาท

2 765300103002 3 เคร่ือง 90,000               บาท

3 765300103003 4 เคร่ือง 10,000               บาท

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา             460,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 460,000            บาท

1 765300101001 1 เคร่ือง 430,000             บาท

2 765300101002 2 เคร่ือง 30,000               บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบกราฟิก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองเรียงกระดาษอัตโนมัติ พร้อมระบบพับ-เย็บ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 

(38 หน้า/นาที) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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คณะสังคมศาสตร์           4,765,600 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 4,000,000         บาท

1 765300202901 เคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

 กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 4,000,000           บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 765,600            บาท

1 765300202001 21 เคร่ือง 705,600             บาท

2 765300202002 2 เคร่ือง 60,000               บาท

คณะศึกษาศาสตร์           6,741,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 1,100,000         บาท

1 765300200901 1 ชุด 1,100,000           บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5,641,200         บาท

1 765300200001 1 ชุด 53,000               บาท

2 765300200002 1 ตัว 53,500               บาท

3 765300200003 1 ชุด 20,500               บาท

4 765300200004 1 ชุด 51,500               บาท

5 765300200005 1 ตู้ 8,100                 บาท

6 765300200006 1 ชุด 26,000               บาท

7 765300200007 1 ชุด 218,000             บาท

8 765300200008 1 ชุด 620,000             บาท

9 765300200009 3 เคร่ือง 153,000             บาท

10 765300200010 10 ชุด 151,000             บาท

ไฟแฟลช แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ตู้กันช้ืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องถ่ายภาพ ระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า DIGIC 8 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดทดสอบเชาวน์ปัญญา  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์เพ่ิมศักยภาพห้องเรียนสตูดิโอ ส าหรับส่ือวีดิทัศน์และ

ส่ือออนไลน์ พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 

ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองสร้างฉากเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ส าหรับสตูดิโอ 

พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องดิจิตอล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลนส์ซูม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติคุณภาพสูง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดคันธนู พร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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11 765300200011 3 ชุด 139,500             บาท

12 765300200012 20 หลัง 120,000             บาท

13 765300200013 1 เคร่ือง 20,000               บาท

14 765300200014 2 เคร่ือง 140,000             บาท

15 765300200015 1 คัน 8,300                 บาท

16 765300200016 2 ตัว 36,000               บาท

17 765300200017 2 ตัว 1,048,000           บาท

18 765300200018 1 เตา 9,500                 บาท

19 765300200019 5 ตู้ 40,000               บาท

20 765300200020 1 เคร่ือง 54,000               บาท

21 765300200021 3 เคร่ือง 83,100               บาท

22 765300200022 3 เคร่ือง 119,400             บาท

23 765300200023 2 เคร่ือง 30,400               บาท

24 765300200024 1 เคร่ือง 250,000             บาท

25 765300200025 33 เคร่ือง 990,000             บาท

26 765300200026 3 เคร่ือง 45,000               บาท

จักรท าลวดลาย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันสูงขนาดเต็มตัว แบบผู้ใหญ่ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เตาอบไมโครเวฟ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเรือพายคายัค 2 ท่ีน่ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เต็นท์ลูกเสือ ขนาด 10 คน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

ขนาด 24,000 บีทียู  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) ความเร็วไม่น้อย

กว่า 30 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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27 765300200027 11 เคร่ือง 63,800               บาท

28 765300200028 4 เคร่ือง 60,000               บาท

29 765300200029 3 เคร่ือง 87,000               บาท

30 765300200030 2 ชุด 20,400               บาท

31 765300200031 6 ชุด 25,800               บาท

32 765300200032 6 ชุด 77,400               บาท

33 765300200033 6 ชุด 33,600               บาท

34 765300200034 6 ชุด 31,200               บาท

35 765300200035 6 ชุด 25,800               บาท

36 765300200036 6 ชุด 24,600               บาท

37 765300200037 6 ชุด 29,400               บาท

38 765300200038 6 ชุด 31,200               บาท

39 765300200039 30 เคร่ือง 453,000             บาท

40 765300200040 30 เคร่ือง 75,000               บาท

41 765300200041 2 เคร่ือง 60,200               บาท

42 765300200042 1 ชุด 55,000               บาท

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 

(38 หน้า/นาที) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องดูดาว (แบบสะท้อน) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดสาธิตการส่ันพ้องของเสียง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ถาดคล่ืนน้ าใช้กับโอเวอร์เฮด แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ออสซิลโลสโคป แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดหม้อแปลงไฟฟ้า (Power Supply DCV) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองซี เอ็น ซี และเลเซอร์งานไม้ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองตัด พับ ม้วน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

หม้อแปลงโวลต์ต่ า 2 ระบบ AC/DC (Low Voltage Power Supply)

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดสเปกตรัมกล่องไม้พร้อมหลอด 3 หลอด แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดทดลองเส้นแรงแม่เหล็ก 3 มิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

กล่องแสงพร้อมชุดแสง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดกลุ่มดาวในจักรราศี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดแบบจ าลองอะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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คณะศิลปกรรมศาสตร์           5,600,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 5,600,000         บาท

1 765300208901 2 ชุด 5,600,000           บาท

คณะเศรษฐศาสตร์             497,700 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 497,700            บาท

1 765300213001 3 เคร่ือง 305,100             บาท

2 765300213002 6 เคร่ือง 192,600             บาท

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์             345,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 345,200            บาท

1 765300216001 1 ชุด 79,800               บาท

2 765300216002 3 เคร่ือง 145,200             บาท

3 765300216003 1 ชุด 120,200             บาท

บัณฑิตวิทยาลัย           1,031,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,031,000         บาท

1 765300205001 2 เคร่ือง 360,000             บาท

2 765300205002 1 เคร่ือง 300,000             บาท

3 765300205003 7 เคร่ือง 371,000             บาท

ลิฟต์โดยสาร พร้อมค่าติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

5,000 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองฉายมัลติมีเดียเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

2,000 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็ว

ไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 

ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

4,500 ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน               35,300 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 35,300              บาท

1 765300218001 เคร่ืองขยายเสียง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

1 ชุด 27,300               บาท

2 765300218002 ถังดับเพลิงเคมีแห้ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

8 ถัง 8,000                 บาท

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย           6,209,800 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 2,675,000         บาท

1 765300220901 1 เคร่ือง 2,675,000           บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,534,800         บาท

1 765300220001 1 เคร่ือง 155,200             บาท

2 765300220002 1 ชุด 380,000             บาท

3 765300220003 1 เคร่ือง 160,500             บาท

4 765300220004 1 กล้อง 245,000             บาท

5 765300220005 1 เคร่ือง 374,500             บาท

6 765300220006 1 เคร่ือง 428,000             บาท

7 765300220007 1 ชุด 802,500             บาท

8 765300220008 1 เคร่ือง 21,000               บาท

9 765300220009 1 เคร่ือง 40,000               บาท

10 765300220010 4 กล้อง 200,000             บาท

11 765300220011 1 เคร่ือง 32,000               บาท

เคร่ืองวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออโรมิเตอร์แบบพกพา (Chlorophyll 

Fluorometer) ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้ปลอดเช้ือ (Biosafety Cabinet Class II) ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดปริมาณแสงในใบพืช (FluorPen Handheld PAM) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดความเครียดด้านน้ าในพืช (Plant moisture stress) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวิเคราะห์การปกคลุมเรือนยอด (Plant Canopy Analyzer) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดการสังเคราะห์แสงในพืช (Portable Photosynthesis 

System) ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวิเคราะห์อัตราการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis Yield 

Analyzer) ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล ขนาด 220 กรัม ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดรน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก

เคร่ืองวัดความช้ืนเมล็ด ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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12 765300220012 1 เคร่ือง 29,000               บาท

13 765300220013 1 เคร่ือง 57,000               บาท

14 765300220014 1 ชุด 45,000               บาท

15 765300220015 1 เคร่ือง 300,000             บาท

16 765300220016 4 เคร่ือง 88,000               บาท

17 765300220017 4 เคร่ือง 112,000             บาท

18 765300220018 1 ตู้ 65,100               บาท

คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม             180,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 180,000            บาท

1 765300221001 5 เคร่ือง 180,000             บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)           6,000,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 6,000,000         บาท

1 765300300001 25 เคร่ือง 6,000,000           บาท

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา           3,951,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,951,200         บาท

1 765300217001 30 ชุด 1,515,000           บาท

2 765300217002 1 ชุด 771,200             บาท

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองกล่ันน้ าด้วยไฟฟ้าแบบแก้ว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก

ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า และสี) 

ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที ต าบลช่างเค่ิง 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

3,500 ANSI Lumens ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

เคร่ืองวัดความเร็วกระแสน้ า (JDC Flowatch Flowmeter) 

ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ส าหรับงานกราฟิกและแอนิเมชัน 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

จอภาพแอลอีดี แบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ ากว่า 85 น้ิว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝ่ายประถม 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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3 765300217003 1 ชุด 290,500             บาท

4 765300217004 1 ชุด 500,000             บาท

5 765300217005 1 เคร่ือง 313,600             บาท

6 765300217006 1 เคร่ือง 52,500               บาท

7 765300217007 1 เคร่ือง 449,400             บาท

8 765300217008 10 ตู้ 59,000               บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)           3,955,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 1,610,000         บาท

1 765300301901 1 เคร่ือง 1,610,000           บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2,345,000         บาท

1 765300301001 60 เคร่ือง 1,380,000           บาท

2 765300301002 5 เคร่ือง 965,000             บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน           1,651,400 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,651,400         บาท

1 765300302001 1 เคร่ือง 577,800             บาท

2 765300302002 1 เคร่ือง 28,000               บาท

3 765300302003 1 เคร่ือง 253,600             บาท

4 765300302004 9 กล้อง 495,000             บาท

ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล ฝ่ายประถม ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอล ระบบมัลติฟังก์ชัน 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองท าลายเอกสาร ท าลายคร้ังละไม่น้อยกว่า 80 แผ่น 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีไทย ฝ่ายมัธยม ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กระดาน E-Board ขนาด 86 น้ิว แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ดิจิตอลสี พร้อมชุดป้อนกระดาษความจุสูง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบ Cross cut ท าลายคร้ังละ 

80 - 95 แผ่น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองช่ังดิจิตอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 

50 - 55 แผ่น แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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5 765300302005 1 กล้อง 245,000             บาท

6 765300302006 1 กล้อง 52,000               บาท

ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้           6,742,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 6,742,000         บาท

1 765300108001 3 เคร่ือง 1,050,000           บาท

2 765300108002 2 ชุด 1,140,000           บาท

3 765300108003 5 ชุด 600,000             บาท

4 765300108004 1 ชุด 210,000             บาท

5 765300108005 1 ตู้ 130,000             บาท

6 765300108006 2 เคร่ือง 540,000             บาท

7 765300108007 16 เคร่ือง 246,400             บาท

8 765300108008 6 จอ 91,800               บาท

9 765300108009 9 เคร่ือง 1,348,200           บาท

10 765300108010 17 เคร่ือง 470,900             บาทโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 

50 น้ิว แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 น้ิว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองฉายภาพเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบ

ดิจิตอล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ส าหรับงานวิจัย แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 

3 เฟส) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 3 

(ขนาด 42U) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Server Load Balancer) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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11 765300108011 1 เคร่ือง 200,000             บาท

12 765300108012 10 ชุด 230,000             บาท

13 765300108013 2 เคร่ือง 149,800             บาท

14 765300108014 3 เคร่ือง 288,900             บาท

15 765300108015 2 ชุด 46,000               บาท

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 65320201R000000 ) 86,852,800        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 61,024,100        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 25,828,700        บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,649,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 13,831,600 บาท

1 765300207901 1 ชุด 4,006,200           บาท

2 765300207902 1 ชุด 6,009,300           บาท

3 765300207903 1 ชุด 3,816,100           บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 817,600 บาท

1 765300207001 1 เคร่ือง 465,500             บาท

2 765300207002 1 เคร่ือง 213,000             บาท

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 

50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนฝังในฝ้ากระจายลม

ส่ีทิศทาง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู  

พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนฝังในฝ้ากระจายลม

ส่ีทิศทาง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู  

พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมส าหรับทดสอบสัญญาณ 5G 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ

 พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร G วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าและอาคาร H ศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ พร้อมติดต้ัง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตาหลอมโลหะไฟฟ้า ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองช่ังดิจิตอลความละเอียดสูง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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3 765300207003 1 เคร่ือง 139,100             บาท

คณะวิทยาศาสตร์ 9,649,600 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 9,649,600 บาท

1 765300203001 1 เคร่ือง 481,500             บาท

2 765300203002 1 เคร่ือง 15,000               บาท

3 765300203003 2 เคร่ือง 53,400               บาท

4 765300203004 2 เคร่ือง 64,000               บาท

5 765300203005 1 ชุด 146,300             บาท

6 765300203006 60 แถว 216,000             บาท

7 765300203007 2 ตู้ 16,000               บาท

8 765300203008 1 เคร่ือง 406,600             บาท

9 765300203009 1 ตู้ 235,400             บาท

10 765300203010 1 ระบบ 229,900             บาท

11 765300203011 3 เคร่ือง 51,000               บาท

12 765300203012 1 ชุด 120,000             บาท

13 765300203013 2 ชุด 88,000               บาท

เคร่ืองวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,300 

ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองฉายภาพวัตถุ 3 มิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เก้าอ้ีเลคเชอร์โพลี 3 ท่ีน่ัง แบบสวิงเพ่ิมเหล็กยึดพ้ืน พร้อมติดต้ัง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองกระตุ้นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบเชิงเส้นส าหรับประยุกต์

ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BP STMISOLA Isolated Linear 

Stimulator for Applications in Biomedical Engineering) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองตัดตัวอย่างโลหะวิทยาแบบหล่อเย็น แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ระบบกล้องโทรทัศน์สีวงจรปิด ประจ าช้ัน 12 อาคาร 19 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 

12,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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14 765300203014 8 เคร่ือง 440,000             บาท

15 765300203015 1 ระบบ 391,800             บาท

16 765300203016 1 ระบบ 107,800             บาท

17 765300203017 2 เคร่ือง 99,800               บาท

18 765300203018 1 เคร่ือง 494,300             บาท

19 765300203019 1 ระบบ 33,000               บาท

20 765300203020 1 เคร่ือง 342,400             บาท

21 765300203021 5 ชุด 21,000               บาท

22 765300203022 1 เคร่ือง 20,900               บาท

23 765300203023 2 เคร่ือง 19,200               บาท

24 765300203024 1 เคร่ือง 20,000               บาท

25 765300203025 1 ชุด 490,000             บาท

26 765300203026 1 เคร่ือง 9,100                 บาท

27 765300203027 80 ตัว 88,000               บาท

28 765300203028 40 ชุด 140,000             บาท

เคร่ืองฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบ

เคล่ือนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ากว่า 1,000 

ซีเอฟเอ็ม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระบบห้องเรียนเชิงรุกแบบอัจฉริยะ (Smart Active Classroom) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 

ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวิเคราะห์สเปคตรัมของแสง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองป่ันตกตะกอนขนาดเล็ก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เก้าอ้ีเลคเชอร์ แบบแขนเลคเชอร์ถอดได้ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดการเรียนรู้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระบบเครือข่ายสัญญาณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมือวัดความหวานแบบพกพา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองล้างความถ่ีสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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29 765300203029 2 เคร่ือง 120,200             บาท

30 765300203030 6 เคร่ือง 126,000             บาท

31 765300203031 1 ชุด 136,200             บาท

32 765300203032 2 เคร่ือง 216,600             บาท

33 765300203033 1 เคร่ือง 15,200               บาท

34 765300203034 1 ตู้ 353,100             บาท

35 765300203035 3 กล้อง 147,000             บาท

36 765300203036 3 เคร่ือง 83,100               บาท

37 765300203037 5 เคร่ือง 110,000             บาท

38 765300203038 2 เคร่ือง 55,400               บาท

39 765300203039 2 เคร่ือง 5,200                 บาท

40 765300203040 9 เคร่ือง 22,500               บาท

41 765300203041 1 เคร่ือง 25,100               บาท

42 765300203042 1 เคร่ือง 492,200             บาท

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 

ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสารขาว-ด า ระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 80 

แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดเฉดเทียบเฉดสี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าพร้อมฝา แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ตู้บ่มเพาะเช้ือแบบเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาดจุลินทรีย์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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43 765300203043 1 ชุด 359,600             บาท

44 765300203044 1 เคร่ือง 337,000             บาท

45 765300203045 1 เคร่ือง 69,600               บาท

46 765300203046 5 เตา 47,500               บาท

47 765300203047 2 เคร่ือง 35,200               บาท

48 765300203048 2 เคร่ือง 300,000             บาท

49 765300203049 1 ชุด 499,000             บาท

50 765300203050 1 ชุด 200,000             บาท

51 765300203051 1 เคร่ือง 450,000             บาท

52 765300203052 1 เคร่ือง 500,000             บาท

53 765300203053 1 เคร่ือง 28,000               บาท

54 765300203054 5 ตู้ 34,500               บาท

55 765300203055 5 ตู้ 41,000               บาท

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 36,600,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 36,600,000 บาท

1 765300214901 1 ชุด 2,080,000           บาท

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็วในการถ่ายเอกสาร

ไม่น้อยกว่า 65 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี) ความเร็วในการถ่ายเอกสาร

ไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 

ANSI Lumens แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้บานเล่ือนกระจกทรงสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดสเปกโตรมิเตอร์พร้อมระบบคู่ควบเส้นใยแก้วน าแสง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทข้ันสูง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดสีแบบพกพา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เตาอบไมโครเวฟ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดค่าแอคติวิต้ีของน้ า แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้ า ขนาด 60 ลิตร 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้บานเล่ือนเก็บเอกสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม 

ห้องส านักงานคณบดี ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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2 765300214902 1 ชุด 3,800,000           บาท

3 765300214903 1 ชุด 10,220,000         บาท

4 765300214904 1 ชุด 16,800,000         บาท

5 765300214905 1 ชุด 3,700,000           บาท

คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 4,000,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 4,000,000 บาท

1 765300215901 1 เคร่ือง 4,000,000           บาท

วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 6,592,500 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 6,592,500 บาท

1 765300219901 1 ชุด 6,592,500           บาท

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4,703,500 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 4,703,500 บาท

1 765300222001 200 ตัว 1,150,000           บาท

2 765300222002 200 ตัว 840,000             บาท

3 765300222003 1 ชุด 619,300             บาท

4 765300222004 4 ตัว 23,600               บาท

5 765300222005 3 เคร่ือง 495,900             บาท

6 765300222006 1 ชุด 785,400             บาท

เคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ครุภัณฑ์และระบบส าหรับห้องถ่ายท าผลิตส่ือเพ่ือสุขภาวะชุมชน 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โต๊ะส าหรับห้องเรียน Active Learning แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เก้าอ้ีส าหรับห้องเรียน Active Learning แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้อง ขนาด 25 ตารางเมตร แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โต๊ะสแตนส าหรับใช้ฝึกปฏิบัติการ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม 

ห้องพักบุคลากร ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม 

ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารนวัตกรรม สุขภาวะอาหาร และนิติกรรม 

ห้องปฏิบัติการเคมี ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

ห้องส านักงานบริการวิชาการและห้องบริการวิชาการ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กระดานอัจฉริยะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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7 765300222007 20 เคร่ือง 554,000             บาท

8 765300222008 6 ตัว 138,000             บาท

9 765300222009 50 ตัว 80,300               บาท

10 765300222010 2 ตู้ 17,000               บาท

ส านักคอมพิวเตอร์ 10,658,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 10,658,000 บาท

1 765300107001 28 เคร่ือง 6,608,000           บาท

2 765300107002 1200 ชุด 3,960,000           บาท

3 765300107003 100 ชุด 90,000               บาท

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 65320301R000000 ) 59,208,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 36,841,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 22,367,200 บาท

คณะแพทยศาสตร์ 10,199,100 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 5,000,000 บาท

1 765300206901 1 ชุด 2,800,000 บาท

2 765300206902 1 เคร่ือง 2,200,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5,199,100 บาท

1 765300206001 1 เคร่ือง 31,300 บาท

2 765300206002 1 อ่าง 62,100 บาท

เคร่ืองย้อมสไลด์อัตโนมัติ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียมโดยไม่สัมผัสตา พร้อมถ่ายภาพ

ตัดขวางลูกตา ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองช่ังแบบดิจิตอลทศนิยมขนาดไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 ลิตร 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ switch ขนาด 24 port 

ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 GB แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์รับสัญญาณใยแก้วน าแสง (FTTx ONU) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์แยกสัญญาณใยแก้วน าแสง (FTTx Splitter) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ

ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 น้ิว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่ีทอผ้า แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เก้าอ้ีกลม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้เหล็ก แบบบานเปิดกระจก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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3 765300206003 1 เคร่ือง 15,000 บาท

4 765300206004 1 เคร่ือง 87,800 บาท

5 765300206005 1 ชุด 750,000 บาท

6 765300206006 1 ตู้ 123,100 บาท

7 765300206007 1 ตู้ 58,900 บาท

8 765300206008 7 ชุด 499,800 บาท

9 765300206009 1 ชุด 350,000 บาท

10 765300206010 2 ชุด 470,800 บาท

11 765300206011 1 ชุด 703,500 บาท

12 765300206012 1 ชุด 205,300 บาท

13 765300206013 1 ชุด 650,000 บาท

14 765300206014 1 ชุด 650,000 บาท

15 765300206015 1 ชุด 39,500 บาท

16 765300206016 20 ชุด 210,000 บาท

17 765300206017 40 ชุด 292,000 บาท

เคร่ืองเขย่าผสมสารและละลายตะกอน แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองป่ันเหว่ียงขนาดเล็กแบบต้ังโต๊ะความเร็วสูงสุดการป่ันเหว่ียง

ไม่น้อยกว่า 4,000 rpm แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดคีมจับกระดูกชนิดเปล่ียนหัวจับได้ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ครุภัณฑ์ประกอบส านักงานภาควิชาวิสัญญี ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองตรวจจอประสาทตาแบบทางอ้อม ชนิดมอง 2 ตา 

พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพวีดิทัศน์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ

พร้อมวัดความหนากระจกตา ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดคอมพิวเตอร์ต้ังพ้ืน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ขาต้ังทีวี แบบมีล้อเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 75 น้ิว ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดกล้องจุลทรรศน์ระบบหัวกลับชนิดสามกระบอกตา ส าหรับงาน 

Phase Contrast พร้อมด้วยชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลภาพ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศและท่อระบายไอระเหย

ออกสู่ภายนอก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้เก็บสารไวไฟ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดระบบภาพและเสียงห้องเรียน PBL พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองส่องกล่องเสียงเพ่ือช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ 

ชนิดวีดิทัศน์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดอุปกรณ์ขาหย่ัง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ขาต้ังทีวี แบบมีล้อเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 10,326,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 6,500,000 บาท

1 765300209901 2 ชุด 6,500,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,826,000 บาท

1 765300209001 1 ชุด 481,500 บาท

2 765300209002 1 ชุด 490,000 บาท

3 765300209003 1 ชุด 490,000 บาท

4 765300209004 1 ตู้ 290,000 บาท

5 765300209005 1 ชุด 300,000 บาท

6 765300209006 1 ชุด 374,500 บาท

7 765300209007 5 เคร่ือง 1,400,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร์ 10,016,900 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 6,091,000 บาท

1 765300211901 1 เคร่ือง 4,700,000 บาท

2 765300211902 1 เคร่ือง 1,391,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,925,900 บาท

1 765300211001 1 ชุด 101,700 บาท

2 765300211002 2 เคร่ือง 60,000 บาท

3 765300211003 2 เคร่ือง 111,600 บาท

4 765300211004 6 เคร่ือง 357,000 บาท

เคร่ืองสแกนใบหน้าสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดโปรแกรมออกแบบทันตกรรมประดิษฐ์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองวัดความขนานของฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทรมิเตอร์ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองห่อหุ้มสารส าคัญด้วยเทคนิคเอ็นแคปซูเรชัน ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดอุปกรณ์การแยกและวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค western blot 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ลิฟต์โดยสาร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้ชีวนิรภัยส าหรับศูนย์วิจัยชีวภาพ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ตู้เอกซเรย์ดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดอุปกรณ์งานฟลูออเรสเซนต์ต่อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตู้บ่มเพาะเช้ือด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองกวนผสมสาร ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 

ANSI Lumens ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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5 765300211005 4 เคร่ือง 454,000 บาท

6 765300211006 2 เคร่ือง 18,600 บาท

7 765300211007 1 ชุด 995,100 บาท

8 765300211008 1 ตู้ 24,500 บาท

9 765300211009 2 อ่าง 158,400 บาท

10 765300211010 4 ตู้ 171,200 บาท

11 765300211011 1 เคร่ือง 642,000 บาท

12 765300211012 2 เคร่ือง 40,000 บาท

13 765300211013 1 เคร่ือง 791,800 บาท

คณะกายภาพบ าบัด 3,644,500 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 2,550,000 บาท

1 765300210901 1 เคร่ือง 1,100,000 บาท

2 765300210902 1 ชุด 1,450,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,094,500 บาท

1 765300210001 2 เคร่ือง 496,000 บาท

2 765300210002 1 เคร่ือง 550,000 บาท

3 765300210003 1 ตัว 48,500 บาท

ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

อ่างส่งคล่ืนความถ่ีสูง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ตู้ดูดความช้ืนแบบอัตโนมัติ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองป่ันเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของของแข็ง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองผสมสารความเร็วสูง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดท าน้ าบริสุทธ์ิส าหรับห้องปฏิบัติการ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองให้การรักษาด้วยคล่ืนกระแทก ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หุ่นจ าลองผู้ใหญ่ส าหรับฝึกการตรวจฟังเสียงในร่างกายข้ันสูง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองให้การรักษาทางกายภาพบ าบัดด้วยแสงเลเซอร์ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคล่ืนผสม ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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คณะพยาบาลศาสตร์ 8,413,200 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 6,700,000 บาท

1 765300212901 1 ชุด 2,450,000 บาท

2 765300212902 1 ชุด 4,250,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,713,200 บาท

1 765300212001 11 เคร่ือง 507,100 บาท

2 765300212002 7 เคร่ือง 252,000 บาท

3 765300212003 2 เคร่ือง 42,000 บาท

4 765300212004 1 เคร่ือง 130,000 บาท

5 765300212005 30 เคร่ือง 90,000 บาท

6 765300212006 10 เคร่ือง 60,000 บาท

7 765300212007 10 เคร่ือง 30,000 บาท

8 765300212008 10 ชุด 28,000 บาท

9 765300212009 4 ชุด 11,200 บาท

10 765300212010 10 ชุด 135,000 บาท

11 765300212011 2 ชุด 150,000 บาท

หุ่นจ าลองทารกเสมือนจริงส าหรับฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบเข็มพกพา ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ลิฟต์ขนเตียงคนไข้ แบบมีห้องเคร่ือง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดปรับและควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน พร้อมขวดให้

ความช้ืน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดปรับและควบคุมการไหลของแอร์โฟล์มิเตอร์ พร้อมขวดให้

ความช้ืน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองดูดของเหลวชนิดติดผนังพร้อมขวดรองรับของเหลว 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โมเดลอาหารจ าลอง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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12 765300212012 2 ชุด 70,000 บาท

13 765300212013 2 ชุด 70,000 บาท

14 765300212014 1 เคร่ือง 7,900 บาท

15 765300212015 10 ตัว 130,000 บาท

คณะพลศึกษา 10,708,500 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 7,500,000 บาท

1 765300204901 1 ชุด 7,500,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,208,500 บาท

1 765300204001 1 สนาม 909,500 บาท

2 765300204002 5 ชุด 2,299,000 บาท

โรงพยาบาลทันตกรรม 5,900,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 2,500,000 บาท

1 765300902901 1 ชุด 2,500,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3,400,000 บาท

1 765300902001 5 ชุด 2,400,000 บาท

2 765300902002 2 เคร่ือง 700,000 บาท

3 765300902003 1 ชุด 300,000 บาท

โมเดลอาหารเฉพาะโรคเบาหวาน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

โมเดลอาหารเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ป๊ัมลม พร้อมอุปกรณ์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่แบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่น 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดวัดการเคล่ือนไหวแบบสามมิติส าหรับงานชีวกลศาสตร์การกีฬา 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

พ้ืนสนามวอลเล่ย์บอล ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน (Interactive Online) ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เครื่องเอกซเรย์ฟันภายนอกช่องปากกะโหลกศีรษะและสามมิติระบบบ 

ดิจิทลั แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ยูนิตท าฟันพร้อมอุปกรณ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เลเซอร์ส าหรับงานทันตกรรม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ชุดโปรแกรมงานทันตกรรมรากเทียมเพ่ือการวางแผนงาน

ทันตกรรมรากเทียมและการออกแบบ Surgical guide 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 30,999,300 บาท

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ ( 65330101R000000 ) 30,999,300 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป -                  บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 30,999,300 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ 30,999,300 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 30,999,300 บาท

1 765300203056 เก้าอ้ีปฏิบัติการ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

200 ตัว 470,000 บาท

2 765300203057 กล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอ ชนิดสองกระบอกตา 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

120 เคร่ือง 8,760,000 บาท

3 765300203058 120 เคร่ือง 5,880,000 บาท

4 765300203059 60 ชุด 8,604,000 บาท

5 765300203060 11 เคร่ือง 627,000 บาท

6 765300203061 6 เคร่ือง 144,000 บาท

7 765300203062 120 เคร่ือง 1,788,000 บาท

8 765300203063 120 เคร่ือง 2,256,000 บาท

9 765300203064 120 เคร่ือง 456,000 บาท

10 765300203065 2 เคร่ือง 130,000 บาท

11 765300203066 2 เคร่ือง 62,200 บาท

12 765300203067 2 เคร่ือง 110,200 บาท

เคร่ืองกวนสารพร้อมให้ความร้อน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงพ้ืนฐาน แบบดิจิตอล 3 ช่องสัญญาณ

 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองมือวัดสัญญาณไฟฟ้าดิจิตอลแบบต้ังโต๊ะ 2 ช่องสัญญาณ

ย่านวัดความถ่ี 100 เมกะเฮิรตซ์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพา ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ 

6,000 จ านวน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ ชนิดสองกระบอกตา 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองกัดช้ินงานอัตโนมัติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ขนาดใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบเซนเซอร์ตรวจสอบระนาบฐานพิมพ์ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร
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13 765300203068 1 เคร่ือง 309,000 บาท

14 765300203069 23 เคร่ือง 690,000 บาท

15 765300203070 10 เคร่ือง 63,000 บาท

16 765300203071 5 เคร่ือง 135,000 บาท

17 765300203072 3 เคร่ือง 45,000 บาท

18 765300203073 2 เคร่ือง 400,000 บาท

19 765300203074 1 เคร่ือง 69,900 บาท

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 

(27 หน้า/นาที) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี แขวงคลองเตยเหนือ

 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 

50 แผ่นต่อนาที แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ท าลายคร้ังละ 30 แผ่น 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองสแกน 3 มิติ พร้อมฐานหมุนช้ินงาน แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 311,297,900 บาท

โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ( 65340201R000000 ) 100,937,800 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 86,475,800        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 14,462,000 บาท

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 100,937,800 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 86,475,800 บาท

1 765300900901 5 เตียง 11,000,000 บาท

2 765300900902 5 เตียง 9,000,000 บาท

3 765300900903 1 เคร่ือง 2,200,000 บาท

4 765300900904 2 เคร่ือง 3,200,000 บาท

5 765300900905 2 ชุด 5,400,000 บาท

6 765300900906 1 ชุด 12,000,000 บาท

7 765300900907 1 เคร่ือง 4,500,000 บาท

8 765300900908 1 เคร่ือง 3,500,000 บาท

9 765300900909 1 ชุด 18,000,000 บาท

10 765300900910 1 ชุด 8,275,800 บาท

เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล(พ้ืนเตียงชนิด 

Carbon fiber) ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์

ส าหรับห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เครื่องล้างและท าลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 

200 ลิตร แบบ 2 ประตู ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์  

จังหวัดนครนายก

ชุดเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ

เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้  าดีและตับอ่อน 

ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์  

จังหวัดนครนายก

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ต าบลองครักษ์

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ต าบลองครักษ์  

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท กระดูกสันหลัง 

และหู คอ จมูก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์น าวิถี ต าบลองครักษ์  

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ ชนิดให้ความละเอียดสูง 

ระดับ UHD และระบบภาพพิเศษ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์  

จังหวัดนครนายก
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11 765300900911 1 เคร่ือง 6,500,000 บาท

12 765300900912 1 ชุด 2,900,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 14,462,000 บาท

1 765300900001 1 ชุด 990,000 บาท

2 765300900002 2 ชุด 1,000,000 บาท

3 765300900003 5 เคร่ือง 2,500,000 บาท

4 765300900004 2 เคร่ือง 240,000 บาท

5 765300900005 37 เคร่ือง 2,553,000 บาท

6 765300900006 30 เตียง 1,875,000 บาท

7 765300900007 15 เตียง 1,950,000 บาท

8 765300900008 3 ชุด 1,980,000 บาท

9 765300900009 2 เคร่ือง 300,000 บาท

10 765300900010 1 ตู้ 420,000 บาท

11 765300900011 1 ตู้ 654,000 บาท

เคร่ืองตรวจจับภาพฟลูออเรสเซนต์ในการผ่าตัด ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก (Video Scope) ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดโคมไฟผ่าตัดขนาดใหญ่แบบแอลอีดีชนิดติดเพดานแบบโคมเด่ียว 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย่ือด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 

300 วัตต์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเคร่ืองเขย่า ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับปวดโดยผู้ป่วยควบคุมด้วยตนเอง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองควบคุมการให้เลือดและสารละลายทางหลอดเลือดด า 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ชนิดราวก้ัน ปิดเต็ม 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดอุปกรณ์ช่วยผ่าตัดผ่านระบบวิดีทัศน์ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองผนึกสายถุงบรรจุโลหิต ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ( 65340401R000000 ) 79,048,600 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 53,980,000        บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 25,068,600 บาท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 79,048,600 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 53,980,000 บาท

1 765300901901 1 เคร่ือง 2,000,000 บาท

2 765300901902 1 ชุด 4,200,000 บาท

3 765300901903 1 เคร่ือง 2,000,000 บาท

4 765300901904 1 เคร่ือง 7,500,000 บาท

5 765300901905 1 เคร่ือง 1,350,000 บาท

6 765300901906 1 ชุด 2,000,000 บาท

7 765300901907 1 ชุด 1,200,000 บาท

8 765300901908 1 เตียง 1,680,000 บาท

9 765300901909 1 เคร่ือง 3,200,000 บาท

10 765300901910 1 เคร่ือง 3,300,000 บาท

11 765300901911 1 เคร่ือง 5,500,000 บาท

12 765300901912 1 กล้อง 1,100,000 บาท

13 765300901913 1 ชุด 3,000,000 บาท

เคร่ืองวัดลานสายตาระบบดิจิตอล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมเคร่ืองปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดจอประสาทตา 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี ระบบดิจิตอล ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กล้องจุลทรรศน์เทคนิคแสงโพลาไรซ์ชนิด 3 กระบอกตา

พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองจ้ีและตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบควบคุมความร้อน 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองวัดและประเมินสภาพการท างานของตับก่อนและหลังผ่าตัด 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองมือป่ันดูดเน้ือเย่ือในโพรงมดลูกแบบอัตโนมัติ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กล้องตรวจตาชนิดหลอด LED พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอลและ

ซอฟต์แวร์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เตียงผ่าตัดท่ัวไป ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดสองระบบ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองวัดความยาวลูกตาและถ่ายภาพองศาสายตาเอียง

ด้วยระบบเลเซอร์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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14 765300901914 1 ชุด 3,050,000 บาท

15 765300901915 1 เคร่ือง 1,200,000 บาท

16 765300901916 1 ชุด 11,700,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 25,068,600 บาท

1 765300901001 5 เคร่ือง 3,000,000 บาท

2 765300901002 1 เคร่ือง 260,000 บาท

3 765300901003 2 เคร่ือง 690,000 บาท

4 765300901004 2 เคร่ือง 485,800 บาท

5 765300901005 8 เคร่ือง 2,360,000 บาท

6 765300901006 1 ชุด 81,200 บาท

7 765300901007 1 เคร่ือง 150,000 บาท

8 765300901008 2 เคร่ือง 500,000 บาท

9 765300901009 1 ตู้ 150,000 บาท

10 765300901010 10 เคร่ือง 1,300,000 บาท

11 765300901011 3 ชุด 1,110,000 บาท

12 765300901012 1 ตู้ 100,000 บาท

ชุดประมวลสัญญาณภาพพร้อมกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก

แบบโค้งงอได้ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองให้การรักษาอาการปวดด้วยคล่ืนแม่เหล็ก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองเลเซอร์ส าหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตู้ปลอดเช้ือ Class II A2 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมเด่ียว ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตู้เย็นเก็บรักษาอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมอุปกรณ์

 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจประเมินค่าการอักเสบของหลอดลมผ่านลมหายใจ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองเตรียมสารเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดเปล่ียนกระจกตาส่วนหน้า 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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13 765300901013 3 คัน 390,000 บาท

14 765300901014 20 เคร่ือง 1,500,000 บาท

15 765300901015 1 เคร่ือง 160,000 บาท

16 765300901016 1 ตู้ 385,200 บาท

17 765300901017 2 เคร่ือง 169,200 บาท

18 765300901018 3 เคร่ือง 510,000 บาท

19 765300901019 1 เคร่ือง 700,000 บาท

20 765300901020 2 ตู้ 17,000 บาท

21 765300901021 5 เคร่ือง 150,000 บาท

22 765300901022 5 เคร่ือง 120,000 บาท

23 765300901023 1 คัน 63,700 บาท

24 765300901024 5 เคร่ือง 145,000 บาท

25 765300901025 5 เคร่ือง 700,000 บาท

26 765300901026 1 ชุด 400,000 บาท

27 765300901027 3 เตียง 375,000 บาท

เคร่ืองตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับแบบพกพา ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 6 คิวบิกฟุต ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองช่ังน้ าหนักพร้อมท่ีวัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รถเข็นสแตนเลสท าการพยาบาลฉุกเฉิน 4 ล้ินชัก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รถเข็นอาหาร ขนาด 48 ถาด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมท่ีวัดความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนในเลือด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองสแกนหาเส้นเลือด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

ตู้เย็น -80 องศาเซลเซียส ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

ชุดป้องกันการติดเช้ือขณะผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ระบายอากาศ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบช่ังน้ าหนัก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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28 765300901028 10 เคร่ือง 130,000 บาท

29 765300901029 30 ชุด 129,000 บาท

30 765300901030 1 เคร่ือง 20,000 บาท

31 765300901031 2 ชุด 240,000 บาท

32 765300901032 1 เคร่ือง 200,000 บาท

33 765300901033 30 เคร่ือง 480,000 บาท

34 765300901034 4 เคร่ือง 385,200 บาท

35 765300901035 1 เคร่ือง 750,000 บาท

36 765300901036 1 เคร่ือง 99,000 บาท

37 765300901037 5 เคร่ือง 350,000 บาท

38 765300901038 1 เคร่ือง 750,000 บาท

39 765300901039 2 เคร่ือง 50,000 บาท

40 765300901040 5 เคร่ือง 150,000 บาท

41 765300901041 5 ชุด 105,000 บาท

42 765300901042 2 เคร่ือง 33,200 บาท

43 765300901043 5 เคร่ือง 175,000 บาท

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองช่วยการเต้นของหัวใจภายนอกแบบช่ัวคราว ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองดูดเสมหะแบบแรงดันสูงชนิดติดผนัง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองป้องกันล่ิมเลือดอุดตันท่ีหลอดเลือดด าขา ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงส าหรับโปรแกรมบริการ

ผู้ป่วย (HOSxP) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองท าความสะอาดรักษาสภาพหัวกรอ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองส่องหลอดลม (Laryngoscope) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงส าหรับโปรแกรม

การจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ (Inventory) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟ้า ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองส่องตรวจหูและตา ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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44 765300901044 1 เคร่ือง 350,000 บาท

45 765300901045 2 ชุด 350,000 บาท

46 765300901046 10 ชุด 150,000 บาท

47 765300901047 1 ชุด 8,000 บาท

48 765300901048 10 ชุด 230,000 บาท

49 765300901049 1 เคร่ือง 250,000 บาท

50 765300901050 1 ชุด 60,500 บาท

51 765300901051 1 ชุด 33,800 บาท

52 765300901052 1 เคร่ือง 550,000 บาท

53 765300901053 1 กล่อง 3,000 บาท

54 765300901054 1 ตู้ 230,000 บาท

55 765300901055 2 เคร่ือง 28,000 บาท

56 765300901056 1 ชุด 535,000 บาท

57 765300901057 2 เคร่ือง 24,000 บาท

58 765300901058 1 เคร่ือง 590,000 บาท

59 765300901059 1 เคร่ือง 89,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด

 จังหวัดนนทบุรี

ชุดอุปกรณ์การให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมเคร่ืองสร้าง

ความช้ืนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

ท่ีนอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดเคร่ืองมือกรอกระจกตา ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองฉายแสงทางทันตกรรม ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพน้ าเช้ือแบบอัตโนมัติ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองป่ันอมัลกัม (Amalgamator) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจวัดปริมาณน้ าในกระเพาะปัสสาวะ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองป่ันหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit 

Centrifuge) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงส าหรับเด็ก 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดมัลติมีเดีย ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดแอลอีดี ทีวี ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูงส าหรับโปรแกรม

จัดเก็บภาพ (File Images) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

กล่องแอนดรอยด์ (Android Box) ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

ตู้เย็นเก็บเลือด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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60 765300901060 2 ชุด 214,000 บาท

61 765300901061 1 ชุด 350,000 บาท

62 765300901062 1 โคม 35,000 บาท

63 765300901063 1 เคร่ือง 400,000 บาท

64 765300901064 1 เคร่ือง 350,000 บาท

65 765300901065 1 เคร่ือง 149,800 บาท

66 765300901066 1 เคร่ือง 70,000 บาท

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ( 65340501R000000 ) 131,311,500      บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 101,643,100      บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 29,668,400 บาท

คณะแพทยศาสตร์ 105,917,800 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 80,853,100 บาท

1 765300206903 1 ชุด 1,884,000 บาท

2 765300206904 1 เคร่ือง 1,900,000 บาท

3 765300206905 1 กล้อง 1,850,000 บาท

4 765300206906 1 ระบบ 4,433,100 บาท

5 765300206907 1 ชุด 15,000,000 บาท

6 765300206908 1 ชุด 4,700,000 บาท

เคร่ืองเขย่าโลหิตและช่ังน้ าหนักอัตโนมัติ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ลิฟต์ขนร่างอาจารย์ใหญ่ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดีเทคช่ัน 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กล้องจุลทรรศน์ส าหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย ส าหรับงานสารสนเทศ

โรงพยาบาล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดเคร่ืองวิเคราะห์หาล าดับเบสของสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดกล้องจุลทรรศน์ส าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์ต้นก าเนิด 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองดูดควันซ่ึงเกิดจากการใช้งานเคร่ืองจ้ีตัดด้วยไฟฟ้า 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบเคล่ือนท่ี 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจและวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองผนึกสายโลหิตแบบต้ังโต๊ะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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7 765300206909 1 ชุด 3,100,000 บาท

8 765300206910 1 เคร่ือง 1,300,000 บาท

9 765300206911 1 เคร่ือง 1,500,000 บาท

10 765300206912 1 เคร่ือง 4,600,000 บาท

11 765300206913 1 เคร่ือง 7,000,000 บาท

12 765300206914 1 เคร่ือง 4,200,000 บาท

13 765300206915 1 เคร่ือง 7,500,000 บาท

14 765300206916 1 ชุด 9,000,000 บาท

15 765300206917 1 ชุด 4,486,000 บาท

16 765300206918 2 ชุด 8,400,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 25,064,700 บาท

1 765300206018 6 กล้อง 300,000 บาท

2 765300206019 4 จอ 107,200 บาท

3 765300206020 1 ตู้ 275,000 บาท

4 765300206021 1 ชุด 98,000 บาท

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนจอประสาทตา ด้วยการ

ฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescein) และ ไอซีจี (ICG) ด้วยระบบ

เลเซอร์สแกน  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองส่องตรวจกล่องเสียงและการส่ันของสายเสียงด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ High Definition Digital Stroboscope System 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบ็ดเสร็จ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 น้ิว พร้อมติดต้ัง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดกล้องจุลทรรศน์ส าหรับห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเซลล์ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวิเคราะห์การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (HOLTER SYSTEM) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองทดสอบสมรรถภาพการท างานของหัวใจขณะออกก าลังกาย

ชนิดไร้สาย ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดสี 

ส าหรับงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนความถ่ีสูงแบบ Live 3D 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมุมกว้าง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เย็นเก็บศพขนาดไม่น้อยกว่า 2 ช่อง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เล่ือยตัดกระดูก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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5 765300206022 2 เคร่ือง 38,600 บาท

6 765300206023 2 เคร่ือง 34,400 บาท

7 765300206024 1 ชุด 55,300 บาท

8 765300206025 1 ถัง 68,500 บาท

9 765300206026 1 ระบบ 299,000 บาท

10 765300206027 1 เคร่ือง 330,000 บาท

11 765300206028 6 เคร่ือง 225,000 บาท

12 765300206029 1 เคร่ือง 91,400 บาท

13 765300206030 1 ชุด 347,800 บาท

14 765300206031 1 ชุด 91,000 บาท

15 765300206032 1 ชุด 155,300 บาท

16 765300206033 30 กรง 147,000 บาท

17 765300206034 14 เคร่ือง 420,000 บาท

18 765300206035 1 ชุด 28,900 บาท

19 765300206036 3 เคร่ือง 151,500 บาท

ระบบเสียงห้องบรรยาย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมแบบฝาปิดอัตโนมัติ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA (2.7 KW.) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดตู้ดูดควันพร้อมชุดก าจัดไอระเหยสารเคมี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แขนดูดสารระเหยเฉพาะท่ี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองผสมสารละลายระบบแม่เหล็กและความร้อน 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองท าความร้อนพร้อมกวนสารละลาย แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดแยกสารพันธุกรรมแนวนอนขนาดเล็ก พร้อมเคร่ืองจ่าย

กระแสไฟฟ้า แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ถังไนโตรเจนเหลวส าหรับเก็บตัวอย่าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

35 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดกล้องวงจรปิดส าหรับห้องสัตว์ทดลอง ไม่น้อยกว่า 21 ตัว 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรงหนูแรทพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดกล้องวงจรปิดส าหรับภาควิชาเภสัชวิทยา พร้อมติดต้ัง 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศแบบตู้ต้ังพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 35,000 บีทียู 

พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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20 765300206037 1 ชุด 20,000 บาท

21 765300206038 14 เคร่ือง 487,200 บาท

22 765300206039 6 เคร่ือง 244,200 บาท

23 765300206040 2 เคร่ือง 89,000 บาท

24 765300206041 2 เคร่ือง 144,400 บาท

25 765300206042 1 เคร่ือง 62,500 บาท

26 765300206043 1 ชุด 40,000 บาท

27 765300206044 1 ชุด 95,000 บาท

28 765300206045 3 ชุด 150,000 บาท

29 765300206046 3 ชุด 156,000 บาท

30 765300206047 3 ชุด 219,000 บาท

31 765300206048 1 ระบบ 701,400 บาท

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือและบันทึกเวลาท างาน พร้อมชุดล็อคประตู

ไฟฟ้า แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดต้ังท่อน้ ายาไม่น้อยกว่า 

55 เมตร และเดินสายไฟเมนพร้อมร้อยท่อเฟล็กไม่น้อยกว่า 

226 เมตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดต้ังท่อน้ ายาไม่น้อยกว่า 

25 เมตร และเดินสายไฟเมนพร้อมร้อยท่อเฟล็กไม่น้อยกว่า 

52 เมตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดต้ังท่อน้ ายาไม่น้อยกว่า 

20 เมตร และเดินสายไฟเมนพร้อมร้อยท่อเฟล็กไม่น้อยกว่า 

80 เมตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาด

ไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดหุ่นฝึกการก าจัดส่ิงแปลกปลอมในโพรงจมูกในวัยเด็ก 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชุดหุ่นฝึกการตรวจหู ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดหุ่นฝึกการคลอดลูก ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดหุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายใน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดหุ่นสาธิตการฝึกตรวจครรภ์ผ่านหน้าท้อง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับหอพักนิสิตแพทย์ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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32 765300206049 1 ระบบ 422,700 บาท

33 765300206050 15 ชุด 48,000 บาท

34 765300206051 310 ชุด 2,449,000 บาท

35 765300206052 310 ตู้ 1,395,000 บาท

36 765300206053 310 ตัว 542,500 บาท

37 765300206054 1 เคร่ือง 128,400 บาท

38 765300206055 3 ชุด 57,900 บาท

39 765300206056 3 ชุด 214,200 บาท

40 765300206057 2 ชุด 116,600 บาท

41 765300206058 10 อัน 42,000 บาท

42 765300206059 4 เคร่ือง 30,000 บาท

43 765300206060 1 เคร่ือง 80,000 บาท

44 765300206061 1 เตียง 75,000 บาท

45 765300206062 4 เตียง 1,600,000 บาท

46 765300206063 10 ตู้ 200,000 บาท

47 765300206064 6 จอ 252,000 บาท

48 765300206065 1 ระบบ 75,000 บาท

ไฟฉุกเฉิน LED  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงเหล็กพร้อมท่ีนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เส้ือผ้าเหล็กบานเด่ียว ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x1800 มม. 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โต๊ะเขียนหนังสือเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 90x37.5x73 ซม. 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ระบบกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย ส าหรับหอพักนิสิตแพทย์  

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงผ่าตัด ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 40x115x30 ซม. 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 น้ิว พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ระบบโสต การบันทึกภาพและเสียง พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดระบบภาพและเสียงห้องเรียน PBL พร้อมติดต้ัง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนทางการแพทย์

แบบเคล่ือนท่ี ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หูฟังส าหรับเด็กเล็ก ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองตัดส่วนร่างกายโดยสามารถตัดเน้ือเย่ือและกระดูกแช่แข็งได้ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงล้าง เตรียมร่างกาย  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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49 765300206066 1 เคร่ือง 350,000 บาท

50 765300206067 2 ชุด 128,000 บาท

51 765300206068 1 ชุด 113,500 บาท

52 765300206069 1 ชุด 693,900 บาท

53 765300206070 1 เคร่ือง 630,000 บาท

54 765300206071 1 เคร่ือง 600,000 บาท

55 765300206072 1 เคร่ือง 750,000 บาท

56 765300206073 1 ชุด 380,000 บาท

57 765300206074 2 ตู้ 32,000 บาท

58 765300206075 3 เคร่ือง 75,600 บาท

59 765300206076 8 เคร่ือง 16,800 บาท

60 765300206077 1 ตู้ 3,100 บาท

61 765300206078 77 แผ่น 300,300 บาท

62 765300206079 1 อัน 2,000 บาท

63 765300206080 1 เคร่ือง 50,300 บาท

64 765300206081 2 ชุด 79,000 บาท

เคร่ืองป่ันตกตะกอนท่ีมีระบบรักษาความเย็นส าหรับงานอณูชีววิทยา 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดดูด-ปล่อยสารละลายปริมาตรน้อย ทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับการเรียนการสอน 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ไร้สาย  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้เอกสารไม้ 6 ล้ินชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x40x81 ซม. 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ฉากก้ันห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150 ซม. ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บันได ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ข้ัน  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองมือจ้ีไฟฟ้าห้ามเลือดแบบ Bipolar ส าหรับงานผ่าตัด 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมหลอดเลือดพร้อมกล่องบรรจุ

เคร่ืองมือ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองวัดสายตาและความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติชนิดมือถือ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองฝึกกล้ามเน้ือตา ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดเคร่ืองทดสอบความชัดเจนของสายตาส าหรับเด็ก 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองลงเวลาท างานด้วยหน้า น้ิว และบัตร พร้อมติดต้ัง 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดคอมพิวเตอร์ต้ังพ้ืน ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก
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65 765300206082 1 เคร่ือง 31,000 บาท

66 765300206083 6 เคร่ือง 132,000 บาท

67 765300206084 4 เคร่ือง 30,000 บาท

68 765300206085 1 ชุด 33,200 บาท

69 765300206086 1 ชุด 478,600 บาท

70 765300206087 1 ตู้ 2,000 บาท

71 765300206088 3 ตัว 10,200 บาท

72 765300206089 1 ตู้ 6,000 บาท

73 765300206090 1 ชุด 25,700 บาท

74 765300206091 1 เคร่ือง 24,100 บาท

75 765300206092 1 คัน 1,700 บาท

76 765300206093 1 เคร่ือง 5,800 บาท

77 765300206094 2 ชุด 244,200 บาท

78 765300206095 1 เคร่ือง 2,500 บาท

79 765300206096 1 ตู้ 5,400 บาท

ชุดเคร่ืองดับเพลิง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ตู้เช่ือมอินเวอร์เตอร์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เก้าอ้ีปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 63x69x95 ซม. ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้บานเล่ือน ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม. ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดล็อคประตูอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 

15.6 น้ิว ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองสแกนเนอร์ รองรับกระดาษขนาด A4-A8 ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ชุดตู้เก็บเอกสารแบบต้ังพ้ืนและแบบติดผนัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รถเข็นปูน ขนาดไม่น้อยกว่า 63x120x65 ซม. ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้ันสูงส าหรับงานตัดต่อวิดีโอ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองเจาะกระดาษ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แผ่น ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตู้บานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.7x183 ซม.  

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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80 765300206097 4 เคร่ือง 10,000 บาท

81 765300206098 1 เคร่ือง 85,600 บาท

82 765300206099 1 เคร่ือง 10,000 บาท

83 765300206100 2 ตัว 18,600 บาท

84 765300206101 1 เคร่ือง 347,800 บาท

85 765300206102 6 เคร่ือง 931,200 บาท

86 765300206103 2 เคร่ือง 67,200 บาท

87 765300206104 2 เคร่ือง 39,000 บาท

88 765300206105 30 ชุด 1,995,000 บาท

89 765300206106 2 เคร่ือง 600,000 บาท

90 765300206107 5 เคร่ือง 750,000 บาท

91 765300206108 25 เตียง 1,562,500 บาท

92 765300206109 5 เคร่ือง 10,000 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประสิทธิภาพสูง ขนาดจอภาพ

ไม่น้อยกว่า 16 น้ิว ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ต าบลองครักษ์

 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สว่านไขควงไร้สาย ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ True WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

7,500 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

5,000 ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

4,000 ANSI Lumens ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู  ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

ส าหรับโรงพยาบาล ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองตรวจและบันทึกคล่ืนหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผล

แบบ 12 ลีด พร้อมแปรผล ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 3 มอเตอร์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

วิทยุส่ือสาร ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 25,393,700 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป 20,790,000 บาท

1 765300901917 1 เคร่ือง 1,650,000 บาท

2 765300901918 1 เคร่ือง 3,940,000 บาท

3 765300901919 1 เคร่ือง 1,200,000 บาท

4 765300901920 1 ชุด 6,500,000 บาท

5 765300901921 1 เคร่ือง 7,500,000 บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 4,603,700 บาท

1 765300901067 4 เคร่ือง 88,000 บาท

2 765300901068 6 เคร่ือง 180,000 บาท

3 765300901069 3 ชุด 75,000 บาท

4 765300901070 3 ชุด 54,000 บาท

5 765300901071 1 ตัว 878,400 บาท

6 765300901072 3 ชุด 105,000 บาท

7 765300901073 1 ชุด 46,500 บาท

8 765300901074 1 ชุด 41,000 บาท

9 765300901075 1 ชุด 41,000 บาท

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดห้ิวถือ 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนความถ่ีสูง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองให้การรักษาอาการปวดด้วยคล่ืนแม่เหล็ก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดมุมกว้าง ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นสาธิตการฝึกผ่าตัดตากุ้งยิง ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกวัดความดันในลูกตา ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดเคร่ืองมือส่องหลอดลม ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

ชุดตรวจตา หู ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นจ าลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด

 จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการห้ามเลือดในโพรงจมูก ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการก าจัดส่ิงแปลกปลอมในโพรงจมูก (เต็มตัว) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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10 765300901076 1 ชุด 48,000 บาท

11 765300901077 2 ชุด 82,000 บาท

12 765300901078 2 ชุด 174,000 บาท

13 765300901079 2 ชุด 20,000 บาท

14 765300901080 2 ชุด 27,000 บาท

15 765300901081 1 ชุด 15,500 บาท

16 765300901082 1 ชุด 32,000 บาท

17 765300901083 2 ชุด 82,000 บาท

18 765300901084 1 ชุด 73,500 บาท

19 765300901085 1 ชุด 41,000 บาท

20 765300901086 1 ชุด 9,500 บาท

21 765300901087 1 ชุด 41,500 บาท

22 765300901088 1 ชุด 58,000 บาท

23 765300901089 13 ตัว 18,200 บาท

24 765300901090 2 เคร่ือง 56,000 บาท

ผิวหนังสาธิตการฝึกดูแลแผล ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกผ่าตัดก้อนเน้ือ/เย็บแผล/ผ่าหนอง 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอก (แบบ 2 ข้าง) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการฉีดยาชาบริเวณน้ิวและการถอดเล็บ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการฉีดยาและเจาะส้นเท้าทารก (แบบมีเลือด) ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นสาธิตการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจทารก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นสาธิตการฝึกใส่ท่อช่วยหายใจเด็ก 5-6 ขวบ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โต๊ะอเนกประสงค์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 

3,500 ANSI Lumens ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการฉีดยาชาบริเวณน้ิวเท้าและการถอดเล็บเท้า ต าบลบางตลาด

 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นแขนสาธิตการฝึกเย็บแผล (แบบถอดเปล่ียนผิวหนัง) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการก าจัดส่ิงแปลกปลอมในช่องหู ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นสาธิตการฝึกเจาะไขสันหลังทารก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นสาธิตการฝึกใส่สายระบายทรวงอก เด็ก 5 ขวบ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูกทารก ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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25 765300901091 1 ชุด 303,400 บาท

26 765300901092 21 ตัว 132,300 บาท

27 765300901093 1 เคร่ือง 37,500 บาท

28 765300901094 1 ชุด 63,000 บาท

29 765300901095 2 ชุด 162,000 บาท

30 765300901096 1 ชุด 7,400 บาท

31 765300901097 1 ชุด 61,000 บาท

32 765300901098 1 เคร่ือง 400,000 บาท

33 765300901099 1 เคร่ือง 450,000 บาท

34 765300901100 1 ชุด 700,000 บาท

ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองตรวจและวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 lead) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตาแบบมือถือ ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดอุปกรณ์ สมาร์ทบอร์ดทีวีดิจิตอล ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด

 จังหวัดนนทบุรี

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกตรวจเต้านมมีพยาธิสภาพ (แบบมีต่อมน้ าเหลือง) 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หุ่นฝึกการใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง (CVC) แบบเต็มตัว 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ไมโครโฟนไร้สาย ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชุดอุปกรณ์ตรวจตา และหู ติดผนัง ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดงบเงินอุดหนุน รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมท้ังส้ิน 469,131,700      บาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 362,620,000      บาท

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ( 65320101R000000 ) 307,800,500      บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 294,704,500      บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 13,096,000        บาท

ส านักงานอธิการบดี

ส่วนพัฒนากายภาพ 21,450,000        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 21,450,000        บาท

1 765391100901 งานปรับปรุงอาคารหอประชุม มศว ประสานมิตร 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1 งาน 21,450,000         บาท

วงเงินท้ังส้ิน 165,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 57,750,000 บาท

เงินงบประมาณ 107,250,000 บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 21,450,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 85,800,000 บาท

ส่วนพัฒนาความย่ังยืน 160,875,000      บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 160,875,000      บาท

1 764391100901 ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

1 งาน 160,875,000        บาท

วงเงินท้ังส้ิน 450,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 157,500,000 บาท

เงินงบประมาณ 292,500,000 บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 58,500,000 บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 160,875,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 73,125,000 บาท
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ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา           6,400,000 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 6,400,000         บาท

1 765390101001 1 งาน 6,400,000           บาท

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย         56,196,000 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 49,500,000        บาท

1 765390220901 1 งาน 49,500,000         บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 6,696,000         บาท

1 765390220001 1 งาน 6,696,000           บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)         13,302,600 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 13,302,600        บาท

1 763390300901 อาคารรวมใจสาธิต 60 ปี แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

1 งาน 13,302,600         บาท

วงเงินท้ังส้ิน 259,699,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 90,894,700 บาท

เงินงบประมาณ 168,804,300 บาท

ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 42,965,000 บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 11,254,100 บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 13,302,600 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 101,282,600 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน         49,576,900 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 49,576,900        บาท

1 765390302901 1 งาน 49,576,900         บาท

งานปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ช้ัน 1 

เเละจัดท าห้องสอบดิจิทัล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ต าบลองครักษ์ 

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้

สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า

และดับเพลิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 65320201R000000 ) 52,139,500        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 49,941,000        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,198,500         บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์         50,439,500 บาท

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 50,439,500        บาท

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,439,500        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 49,941,000        บาท

1 765390207901 1 งาน 49,941,000         บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 498,500            บาท

1 765390207001 1 งาน 498,500             บาท

คณะวิทยาศาสตร์           1,700,000 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1,700,000         บาท

1 765390203001 1 งาน 1,700,000           บาท

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 65320301R000000 ) 2,680,000         บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป -                  บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,680,000         บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2,680,000         บาท

1 765390212001 1 งาน 2,680,000           บาทปรับปรุงห้องน้ าช้ัน 2-9 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ปรับปรุงห้องประชุมสัมมนากลุ่มอาคารวิศวกรรมโยธาและ

ส่ิงแวดล้อม อาคาร F2 และ F3 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก

ก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะท่ี 4) 

ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1712 ส าหรับการเรียนการสอน 

แบบเชิงรุก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 33,487,000        บาท

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ ( 65330101R000000 ) 33,487,000        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 18,864,000        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,623,000        บาท

คณะวิทยาศาสตร์         33,487,000 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 18,864,000        บาท

1 765390203901 1 งาน 18,864,000         บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,623,000        บาท

1 765390203002 1 งาน 4,451,000           บาท

2 765390203003 1 งาน 1,459,000           บาท

3 765390203004 1 งาน 8,713,000           บาท

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ช้ัน 8 ภาควิชาฟิสิกส์ อาคาร 19 

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-801 และ 19-802 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคาร 15 ห้อง 15-827 

คณะวิทยาศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ช้ัน 10 ภาควิชาเคมี อาคาร 19 

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-1001 และ 19-1002 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ช้ัน 6 ภาควิชาเคมี อาคาร 19 

คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-602, 19-603, 19-608 และ 19-609 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 73,024,700        บาท

โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ( 65340401R000000 ) 73,024,700        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 65,774,700        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 7,250,000         บาท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 73,024,700        บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 65,774,700        บาท

1 763390901901 1 งาน 65,774,700         บาท

วงเงินท้ังส้ิน 362,207,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 126,772,600 บาท

เงินงบประมาณ 235,434,700 บาท

ปี 2563 ต้ังงบประมาณ 75,400,000 บาท

ปี 2564 ต้ังงบประมาณ 94,260,000 บาท

ปี 2565 ต้ังงบประมาณ 65,774,700 บาท

รายการค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 7,250,000         บาท

1 765390901001 1 งาน 7,250,000           บาทงานปรับปรุงศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกด้วยสถานการณ์จ าลอง 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์

และระบบสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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รายละเอียดงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เฉพาะรายการเงินอุดหนุน ท่ีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าด าเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)
หน่วย : บาท

รหัส CI ช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สังกัดหน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับ

รวมเงินท้ังส้ิน 276,610,000

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,332,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 7,108,600

เงินอุดหนุนท่ัวไป

896531200001 1 เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ 6,750,000                 

896531100001 2 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี 358,600                    

แห่งประเทศไทย)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,224,200

เงินอุดหนุนท่ัวไป

896531203001 1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) คณะวิทยาศาสตร์ 1,224,200                 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 209,648,600

โครงการ :โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 7,776,100

เงินอุดหนุนท่ัวไป

896531900001 1 เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศวิชาการแพทย์ เร่ืองการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1,320,000                 

(MSMC Palliative Care Excellent Center)
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รหัส CI ช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สังกัดหน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับ

896531900002 2 เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาเครือข่ายสหสถาบันเพ่ือความเป็นเลิศการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 6,456,100                 

เขตสุขภาพท่ี 4 : ระยะท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพในภาวะวิถีใหม่ 

(Region 4 Collaborative Research Excellence Center - CREC : Phase 2 

Academic Capacity Building for Health in New Normal)

โครงการ : โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 5,868,500

เงินอุดหนุนท่ัวไป

896531900003 1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการชันสูตรพลิกศพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5,868,500                 

โครงการ : โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 5,000,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป

896531209001 1 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,000,000                 

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 180,000,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป

1 เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพ่ิม 180,000,000              

ส านักงานอธิการบดี 36,106,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ 125,830,100 บาท

คณะพลศึกษา 279,100 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ 1,116,300 บาท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 16,668,500 บาท

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 11,004,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป

1 เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 11,004,000                

ส านักงานอธิการบดี 3,780,400 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ 7,144,900 บาท

คณะกายภาพบ าบัด 78,700 บาท
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รหัส CI ช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สังกัดหน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 58,628,600

58,628,600

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 58,628,600

1.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 7,034,900 บาท โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

896531300001 ค่าจัดการเรียนการสอน 3,545,500   บาท (ฝ่ายประถม)

896531300002 ค่าหนังสือเรียน 1,238,800   บาท

896531300003 ค่าอุปกรณ์การเรียน 686,800     บาท

896531300004 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 667,900     บาท

896531300005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 895,900     บาท

1.2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 6,995,300 บาท สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

896531217001 ค่าจัดการเรียนการสอน 3,773,200   บาท

896531217002 ค่าหนังสือเรียน 1,197,200   บาท

896531217003 ค่าอุปกรณ์การเรียน 520,200     บาท

896531217004 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 556,800     บาท

896531217005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 947,900     บาท

1.3 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 26,836,900 บาท โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

896531301001 ค่าจัดการเรียนการสอน 14,656,500 บาท (ฝ่ายมัธยม)

896531301002 ค่าหนังสือเรียน 4,753,300   บาท

896531301003 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,768,800   บาท

896531301004 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,986,800   บาท

896531301005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,671,500   บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนท่ัวไป
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รหัส CI ช่ือแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ สังกัดหน่วยงาน งบประมาณท่ีได้รับ

1.4 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 14,612,400 บาท โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

896531302001 ค่าจัดการเรียนการสอน                         8,119,400   บาท

896531302002 ค่าหนังสือเรียน                                   2,418,600   บาท

896531302003 ค่าอุปกรณ์การเรียน                                978,300     บาท

896531302004 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                          1,060,000   บาท

896531302005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             2,036,100   บาท

1.5 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,149,100 บาท โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ

896531220001 ค่าจัดการเรียนการสอน                         427,900     บาท

896531220002 ค่าหนังสือเรียน                                   151,200     บาท

896531220003 ค่าอุปกรณ์การเรียน                                51,500       บาท

896531220004 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                          66,900       บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             2,451,600   บาท

ประกอบด้วย

896531220005         ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                      107,300        บาท

        ค่าใช้จ่ายสมทบตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

        ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์

896531220006             - ค่าอาหาร 2,142,000      บาท

896531220007             - เคร่ืองแต่งกาย 142,800        บาท

896531220008             - เคร่ืองใช้ส่วนตัว 59,500          บาท
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รายละเอียดงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพ่ิม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 180,000,000   บาท

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (65330401R000000) 180,000,000   บาท

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพ่ิม 180,000,000   บาท

ส านักงานอธิการบดี 36,106,000     บาท

งบด าเนินงาน 36,106,000     บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 36,106,000      บาท

คณะแพทยศาสตร์

งบบุคลากร

1 ค่าจ้างช่ัวคราว

งบด าเนินงาน

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

2 ค่าสาธารณูปโภค

   125,830,100 บาท 

4,298,300   บาท        

4,298,300   บาท

 121,395,500  บาท 

107,885,500  บาท 

13,510,000  บาท

คณะพลศึกษา 279,100         บาท

งบลงทุน 279,100         บาท

ค่าครุภัณฑ์ 279,100         บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 279,100         บาท

1 765400204001 เคร่ืองตรวจสมรรรถภาพปอด 1 เคร่ือง 260,100          บาท

2 765400204002 เคร่ืองวัดความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ 2 เคร่ือง 19,000           บาท

คณะวิทยาศาสตร์ 1,116,300       บาท

งบด าเนินงาน 921,700         บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 921,700          บาท
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งบลงทุน 194,600         บาท

ค่าครุภัณฑ์ 194,600         บาท

รายการครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 194,600         บาท

1 765400203001 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม

ค่าติดต้ัง) แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู

1 เคร่ือง 30,600           บาท

2 765400203002 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

4 เคร่ือง 120,000          บาท

3 765400203003 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 2 เคร่ือง 44,000           บาท

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 16,668,500     บาท

งบด าเนินงาน 16,668,500     บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10,771,900      บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 5,896,600       บาท
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รายละเอียดงบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 11,004,000   บาท

โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (65340601R000000) 11,004,000   บาท

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 11,004,000   บาท

ส านักงานอธิการบดี 3,780,400     บาท

งบด าเนินงาน 3,780,400     บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,780,400      บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ 7,144,900     บาท

งบด าเนินงาน 7,144,900     บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,644,900      บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 500,000        บาท

คณะกายภาพบ าบัด 78,700         บาท

งบด าเนินงาน 78,700         บาท

1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 78,700          บาท
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รหัสแหล่งเงิน (Fund) 
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รหัส แหลงเงิน

1100000001

3100000001

3109000001

1109010001

3109010001

3109020001

งบประมาณแผนดิน-งบบุคลากร

งบประมาณแผนดิน-งบบุคลากรศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน

เงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

เงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เงินรายได (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โรงพยาบาลทันตกรรม



 
รหัสส่วนงาน (Fund Center) 

รหัส หน่วยงาน 

1100000000 ส านักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 
1100010000 ส่วนบริหารงานกลาง 
1100020000 ส่วนทรัพยากรบุคคล 
1100030000 ส่วนกิจการนิสิต 
1100040000 ส่วนการคลัง 
1100050000 ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
1100060000 ส่วนแผนและยทุธศาสตร ์
1100070000 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
1100080000 ส่วนพัฒนากายภาพ 
1100090000 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน 
1100100000 ส่วนวินัยและกฎหมาย 
1100110000 ส่วนกิจการเพื่อสังคม 
1100120000 หน่วยตรวจสอบภายใน 
1100130000 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
1100140000 ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
1100150000 ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร 
1100160000 ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร 
1100170000 ส่วนกิจการหอพักนิสิต 
1101000000 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
1102000000 ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
1103000000 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
1104000000 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
1105000000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
1106000000 ส านักหอสมุดกลาง 
1107000000 ส านักคอมพิวเตอร์ 
1108000000 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
1200000000 คณะศึกษาศาสตร์ 
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รหัส หน่วยงาน 

1201000000 คณะมนุษยศาสตร์ 
1202000000 คณะสังคมศาสตร์ 
1203000000 คณะวิทยาศาสตร์ 
1204000000 คณะพลศึกษา 
1205000000 บัณฑิตวิทยาลัย 
1206000000 คณะแพทยศาสตร์ 
1207000000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1208000000 คณะศิลปกรรมศาสตร ์
1209000000 คณะทันตแพทยศาสตร ์
1210000000 คณะกายภาพบ าบัด 
1211000000 คณะเภสัชศาสตร ์
1212000000 คณะพยาบาลศาสตร์ 
1213000000 คณะเศรษฐศาสตร์ 
1214000000 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
1215000000 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวฯ 
1216000000 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
1217000000 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
1218000000 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 
1219000000 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
1220000000 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
1221000000 คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม 
1222000000 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
1300000000 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
1301000000 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
1302000000 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 
1900000000 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
1901000000 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกข ุชลประทาน  
1902000000 โรงพยาบาลทันตกรรม 
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รหัสงบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย 

รหัส งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย 

5201000000 เงินเดือนค่าจ้างประจ า (เงินแผ่นดิน) 
5202000000 ค่าจ้างชั่วคราว (เงินแผ่นดิน) 
5200000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินอุดหนุนจากรัฐ) 

5301000000 งบด าเนินงาน ตอบแทน 

5302000000 งบด าเนินงาน ใช้สอย 

5303000000 งบด าเนินงาน วัสด ุ

5304000000 งบด าเนินงาน สาธารณูปโภค 

6100000000 งบเงินอุดหนุน บุคลากร 

6201000000 งบเงินอุดหนุน ตอบแทน 

6202000000 งบเงินอุดหนุน ใช้สอย 

6203000000 งบเงินอุดหนุน วัสดุ 

6204000000 งบเงินอุดหนุน สาธารณูปโภค 

 
รหัสรายการ (Commitment Item) 
รหัส รายการ 

765xxxxxxxxx งบลงทุน 
8965xxxxxxxx งบเงินอุดหนุน 

รายการดังที่ปรากฎในเล่มงบประมาณ 

 

 

เฉพาะโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มและโครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม  
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รหัสแผนงาน ผลผลิต/โครงการ (Functional Area)

Functional Area Text แผนงาน ผลผลิต/โครงการ

65110101R000000 คชจ.บุคลากรการศึกษา แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

65310101R000000 คชจ.บุคลากรการศึกษา (อน.) แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

65320101R000000 ผู้ส าเร็จฯด้านสังคมศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

65320201R000000 ผู้ส าเร็จฯด้านวิทย์เทคโน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

65320301R000000 ผู้ส าเร็จฯด้านวิทย์สุขภาพ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

65330101R000000 คก.สส.ค.เป็นเลิศนานาชาติ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ

65340101R000000 คก.ศูนย์ความเป็นเลิศแพทย์ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

65340201R000000 คก.เพ่ิมศักยภาพสาธารณสุข แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

65340301R000000 คก.ดูแลช่องปากผู้สูงวัย แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

65340401R000000 คก.พัฒนาศกพ.ปัญญา แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

65340501R000000 คก.ผลิตแพทย์เพ่ิม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

65340601R000000 คก.ผลิตพยาบาลเพ่ิม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

65350101R000000 คก.เรียนฟรี 15 ปี แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อ : 02-258-4114
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