
ล ำดับท่ี ช่ือรำยกำร
 เดือน/ปี ท่ีคำดว่ำ

ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง

 วงเงินอนุมัติ

(บำท)
 แหล่งเงิน  ช่ือหน่วยงำนหลัก

1 พัฒนาระบบจัดการจอประชาสัมพันธ์ภายในห้องพักผู้ป่วย จ านวน 1 ระบบ 12/2565            4,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานส่ือสารองค์กร
2 ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ (หุ่นจ าลองฯ) 09/2566              833,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
3 เคร่ืองวิเคราะห์อนุภาคระดับนาโน จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            4,280,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ส านักงานวิจัย วิชาการและ

นวัตกรรม4 เคร่ืองวิเคราะห์มีเทนและไฮโดรเจนทางลมหายใจ จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,232,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ความต้านทานทางเดินหายใจ จ านวน 1 ชุด 09/2566              848,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ (เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนแบบต้ังโต๊ะฯ) 09/2566              948,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาพยาธิวิทยา
7 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัยภาพทางรังสีวิทยา ชนิดจอภาพ 6 ล้านพิกเซล จ านวน

 6 ชุด

09/2566            2,811,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับวินิจฉัย ชนิดความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 

จ านวน 1 ชุด

09/2566            1,270,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา
9 เคร่ืองเอกซเรย์หลอดเลือด ชนิดสองระนาบ พร้อมปรับปรุงพ้ืนท่ี จ านวน 1 ระบบ 09/2566          50,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา
10 เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
11 เคร่ืองติดตามการท างานระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเน่ือง จ านวน 

1 เคร่ือง

09/2566            1,691,500.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
12 เคร่ืองอุ่นเลือดและสารละลาย จ านวน 4 เคร่ือง 09/2566              648,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
13 ชุดโปรแกรมประมวลผลภาพ Cardiovascular MRI (Module 4D Flow) จ านวน 1 ชุด 09/2566            6,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
14 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมฯ) 09/2566            2,546,600.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 เคร่ืองฟอกน้ าเหลือง จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,275,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 เคร่ืองล้างเคร่ืองมือด้วยคล่ืนความถ่ีสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ลิตร จ านวน 2 เคร่ือง 09/2566              500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ
17 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาแบบมือจับ จ านวน 1 ชุด 09/2566            4,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
18 ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดสร้างภาพด้วยแสงอินฟราเรด จ านวน 1

 ชุด

09/2566            6,240,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
19 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดเล็กชนิดมินิซีอาร์มพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            3,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
20 กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมกระดูกพร้อมกล้องผู้ช่วย ระบบวีดีโอ และอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 09/2566            8,490,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
21 เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดโปร่งแสงเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 09/2566              12,000,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
22 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท จ านวน 1 ชุด 09/2566            5,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
23 ชุดเคร่ืองมือก าหนดพิกัดส าหรับการผ่าตัดสมอง จ านวน 1 ชุด 09/2566            4,800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
24 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์และไนโตรเจน จ านวน 2 เคร่ือง 09/2566            2,600,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
25 เคร่ืองตรวจวัดความต้องการพลังงานทางอ้อม จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,209,100.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
26 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ) 09/2566            1,020,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
27 เคร่ืองจ้ีห้ามเลือดและตัดเน้ือเย้ือด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง 09/2566              814,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
28 เคร่ืองรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            2,396,800.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ
29 กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์แบบจอแสดงผลแยกจากด้าม จ านวน 2 ชุด 09/2566            1,275,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ
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30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ (เคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพฯ) 09/2566            2,440,700.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
31 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 24 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,360,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด
32 เคร่ืองตรวจโครงสร้างภายในห้องหัวใจ ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง จ านวน 1 เคร่ือง 09/2566            1,900,000.00 งบประมาณเงินรายได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแท

บิลึซึม33 เคร่ืองวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง 12/2565            2,500,000.00 งบประมาณเงินแผ่นดิน ฝ่ายการพยาบาล อ.สมเด็จ

พระเทพรัตน์34 เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ าลองการรักษา (CT) Simulator จ านวน 1 ระบบ 12/2565          45,000,000.00 งบประมาณเงินแผ่นดิน สาขาวิชารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา 

ภาควิชารังสีวิทยา35 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไประบบดิจิตอล 3 ตัวรับภาพ จ านวน 2 เคร่ือง 12/2565          30,000,000.00 งบประมาณเงินแผ่นดิน สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ภาควิชารังสีวิทยา36 ชุดระบบเสียงส าหรับห้องประชุม พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด 11/2565 237,200.02 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
37 หุ่นฉีดยากล้ามเน้ือสะโพก จ านวน 10 ตัว 12/2565 800,000.00             งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
38 หุ่นต้นแขนฉีดยากล้ามเน้ือ จ านวน 50 ตัว 1/2566 800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
39 หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า จ านวน 10 ชุด 1/2566 500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
40 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน 20 ชุด 1/2566 3,500,000.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
41 หุ่นสวนปัสสาวะหญิง จ านวน 10 ชุด 1/2566 800,000.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
42 หุ่นสวนปัสสาวะชาย จ านวน 15 ชุด 1/2566 1,200,000.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
43 เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 12 เคร่ือง 1/2566 1,251,900.00 งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
44 โคมไฟผ่าตัดชนิดแขวนเพดาน จ านวน 1 ชุด 1/2566 320,000.00             งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง งาน

การพยาบาลผู้ป่วยนอก ฝ่ายการ45 เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 1/2566 249,952.00             งบประมาณเงินรายได้ (กลางปี) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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