
ล ำดับท่ี ช่ือรำยกำร
 เดือน/ปี ท่ีคำดว่ำ

ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำง

 วงเงินอนุมัติ

(บำท)
 แหล่งเงิน ช่ือหน่วยงำนหลัก

1 ชุดฝึกจ ำลองสถำนกำรณ์กำรช่วยชีวิตข้ันสูงเด็กทำรก จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                4,500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนบริหำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้

2 ถังคอนเทนเนอร์ใส่ขยะ ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 8 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 3 รำยกำร 09/2565                   353,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำยภำพและสิ งอ ำนวยควำมสะดวก

3 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 5 รำยกำร (เครื องป่ันเหวี ยงฯ) 09/2565                1,915,900.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์

4 หุ่นจ ำลองฝึกกำรตรวจควำมกว้ำงและควำมบำงของปำกมดลูก จ ำนวน 2 ชุด 09/2565                   750,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำสูติศำสตร์- นรีเวชวิทยำ

5 ตู้กรองอำกำศสะอำด แบบเป่ำลมในแนวดิ ง ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 ตู้ 09/2565                   223,300.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์

6 เครื องตรวจวิเครำะห์กำรแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                1,800,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์

7 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 5 รำยกำร (ตู้แช่แข็ง) 09/2565                1,321,100.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำพยำธิวิทยำ

8 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร (ชุดทดสอบฯ) 09/2565                3,510,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำรังสีวิทยำ

9 เครื องตรวจวินิจฉัยกำรได้ยิน จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สื อควำมหมำยฯ

10 เครื องประเมินกำรท ำงำนของเครื องช่วยฟัง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สื อควำมหมำยฯ

11 เครื องตรวจคัดกรองกำรได้ยินระดับก้ำนสมองแบบอัตโนมัติและวัดเสียงสะท้อนจำกหูช้ันใน จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   600,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำวิทยำศำสตร์สื อควำมหมำยฯ

12 เครื องตรวจหัวใจด้วยคลื นเสียงสะท้อนควำมถี สูง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                6,300,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำอำยุรศำสตร์

13 เครื องตรวจวิเครำะห์กำรท ำงำนเส้นประสำทและกล้ำมเน้ือ จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                3,200,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำอำยุรศำสตร์

14 รถเข็นส ำหรับเข็นของปรำศจำกเช้ือระบบปิด จ ำนวน 31 คัน 09/2565                4,000,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

15 รถเข็นสแตนเลส ขนำด 75x120x99 ซม. ล้อ 8 น้ิว จ ำนวน 20 คัน 09/2565                   450,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนบริกำรผ้ำ

16 เตียงนอนผู้ป่วยระบบไฮดรอดิก  จ ำนวน 10 เตียง 09/2565                1,300,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนผู้ป่วยสัมพันธ์และกำรบริกำรผู้ป่วย

17 เคำน์เตอร์ซิงค์สแตนเลส พร้อมเครื องล้ำงภำชนะ จ ำนวน 1 งำน 09/2565                   450,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยโภชนำกำร

18 เครื องจ้ีปำกมดลูกด้วยควำมร้อน (Cold Coagulator)  จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   410,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

19 เครื องตรวจวัดปริมำณน้ ำในกระเพำะปัสสำวะ (Bladder Scan)  จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   450,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

20 เครื องตรวจวัดปริมำณน้ ำในกระเพำะปัสสำวะ (Bladder Scan)  จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   450,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

21 เครื องจ้ีห้ำมเลือดและตัดเน้ือเยี อด้วยไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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22 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ ำนวน 2 รำยกำร (โคมไฟ) 09/2565                4,451,200.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

23 ชุดกล้องจุลทรรศน์ส ำหรับผ่ำตัดตำ พร้อมชุดถ่ำยทอดสัญญำณภำพ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                6,200,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

24 เตียงผ่ำตัดตำระบบไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 เตียง 09/2565                2,850,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

25 เก้ำอ้ีนั งผ่ำตัดชนิดปรับข้ึน-ลง ด้วยระบบ โช๊คอัพแก๊สปรับระดับโดยใช้เท้ำ จ ำนวน 9 ตัว 09/2565                   117,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

26 เครื องล้ำงเครื องมือแพทย์ด้วยคลื นควำมถี สูง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   810,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

27 เครื องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                3,000,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

28 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ำชนิดชั งน้ ำหนัก จ ำนวน 5 เตียง 09/2565                1,275,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

29 เครื องชั งน้ ำหนักผู้ป่วยชนิดเปลนอน จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   250,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

30 เครื องตรวจคลื นไฟฟ้ำสมอง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                1,500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

31 ตู้ให้ควำมอบอุ่นทำรก พร้อมระบบท ำหัตถกำร จ ำนวน 2 เครื อง 09/2565                1,998,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

32 ชุดไฟส่องสวมศีรษะส ำหรับกำรผ่ำตัดแบบไร้สำย จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   270,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

33 เครื องมือท ำหัตถกำรปลูกถ่ำยผิวหนังด้วยเทคนิคตัดขยำยแบบตำรำง จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                1,500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

34 เครื องดูดไขมัน จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   350,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยกำรพยำบำล

35 เครื องจ้ีตัดเน้ือเยื อพร้อมระบบกำรตัดต่อมลูกหมำกผ่ำนกล้องแบบในน้ ำเกลือ จ ำนวน 2 ชุด 09/2565                4,174,800.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์กำรแพทย์สิริกิต์ิ

36 ชุดตัดเลำะเน้ือตับ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                5,500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์กำรแพทย์สิริกิต์ิ

37 เครื องพิมพ์ 3 มิติ ระบบเรซิน จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   499,900.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์

38 เครื องพิมพ์สำมมิติด้วยเส้นใยหลำกหลำยชนิด จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   380,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรแพทย์

39 เครื องส ำรวจกำรรั วของรังสี X-ray พร้อมโปรแกรม จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   230,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์รังสีร่วมพิกัด

40 ชุดทดสอบสมรรถภำพกำรท ำงำนของหัวใจขณะออกก ำลังกำย จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                1,105,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบิลึซึม

41 เครื องบันทึกหัวใจต่อเนื อง ชนิดพกพำติดตัว จ ำนวน 5 เครื อง 09/2565                   500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบิลึซึม

42 ศูนย์กำรติดตำมกำรท ำงำนของสัญญำณชีพพร้อมเครื องเฝ้ำติดตำมสัญญำณชีพชนิดข้ำงเตียง จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                9,000,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบิลึซึม

43 เตียงไฟฟ้ำส ำหรับผู้ป่วย จ ำนวน 3 เตียง 09/2565                   500,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบิลึซึม

44 เครื องวัดค่ำควำมอิ มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเลือด จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   456,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบิลึซึม

45 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ถ่ำยภำพ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   490,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนโสตทัศนศึกษำ
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46 ชุดไฟต่อเนื องส ำหรับงำนถ่ำยท ำงำนวีดิทัศน์ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   329,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนโสตทัศนศึกษำ

47 ชุดกล้องถ่ำยทอดสัญญำณบันทึกภำพพร้อมเสียง พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   490,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนโสตทัศนศึกษำ

48 ชุดบันทึกและสลับสัญญำณภำพและเสียง พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 09/2565                   172,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ งำนโสตทัศนศึกษำ

49 ถังไนโตรเจรเหลวเก็บตัวอย่ำง ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 165 ลิตร จ ำนวน 2 รำยกำร 09/2565                   349,800.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

50 เครื องนึ งฆ่ำเช้ือควำมจุไม่น้อยกว่ำ 80 ลิตร จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   264,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

51 เครื องเขย่ำควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   425,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

52 ตู้อบเพำะเช้ือควบคุมอุณหภูมิและก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์ จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                   391,400.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

53 เครื องวิเครำะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ชนิด 12 สี จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565                4,400,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

54 ตู้ปลอดเช้ือ ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 6 ฟุต (Biosafety Cabinet) จ ำนวน 1 ตู้ 09/2565                   550,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

55 ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ(อำคำรบริหำร อำคำร 3 และอำคำรศูนย์กำรแพทย์สิริกิต์ิ) จ ำนวน 1 งำน 09/2565               10,000,000.00 งบประมำณเงินรำยได้ ฝ่ำยวิศวกรรมบริกำร

56 เครื องวิเครำะห์โรคต้อหินและโรคทำงจอประสำทตำโดยใช้เลเซอร์สแกน จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565 7,000,000.00               งบประมำณแผ่นดิน ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

57 เครื องรักษำโรคจอประสำทตำด้วยล ำแสงเลเซอร์สีเหลืองและสีแดง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565 5,500,000.00               งบประมำณแผ่นดิน ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

58 เครื องอบฆ่ำเช้ือด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ ชนิด 100% จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565 3,852,000.00               งบประมำณแผ่นดิน งำนเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

59 เครื องผ่ำตัดต้อกระจกด้วยคลื นเสียงควำมถี สูง จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565 3,600,000.00               งบประมำณแผ่นดิน ฝ่ำยกำรพยำบำล

60 เครื องเพิ มปริมำณสำรพันธุกรรมในสภำพจริงพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 เครื อง 09/2565 2,675,000.00               งบประมำณแผ่นดิน ส ำนักงำนวิจัย วิชำกำรและนวัตกรรม

61 โคมไฟผ่ำตัด 12/2564 14,000,000.00              งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ

62 เครื องวัดควำมยำวลูกตำด้วยคลื นควำมถี สูง 420,000.00                  งบประมำณเงินรำยได้ ภำควิชำจักษุวิทยำ

63 รถเข็นผู้ป่วยแบบพับไม่ได้ (whellchair) 495,000.00                  งบประมำณเงินรำยได้ งำนบริหำรศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

64 เครื องคอมพิวเตอร์ส ำหรับวินิจฉัยชนิดควำมละเอียดสูงไม่น้อยกว่ำ 12ล้ำนพิกเซล 1,275,000.00               งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์วินิจฉัยเต้ำนม ภำควิชำรังสีวิทยำ

65 ชุดรับสัญญำณภำพเอกซเรย์เป็นภำพดิจิตดล (Flat Panel Detector) 1,290,000.00               งบประมำณเงินรำยได้ งำนรังสีวิทยำวินิจฉัย ภำควิชำรังสีวิทยำ
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