
ล ำดบั ช่ือโครงกำรท่ีจดัซ้ือจดัจ้ำง เดือน/ปี
ท่ีคำดว่ำ
ประกำศ

จดัซ้ือ/จดัจ้ำง

งบประมำณ
โครงกำร

แหล่งเงิน หน่วยงำนเจ้ำของงบ

1 เครือ่งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 1,910,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยอ์ายรุกรรม

2 ปรบัปรุงพืน้ที ่: บุผนงักัน้เสยีง (Gypsum Wall Board System) ขนาด 26 
ตร.ม.

10/2561 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยอ์ายรุกรรม

3 เครือ่งเป่าลมเยน็ Cryoflo จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 800,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

4 อุปกรณ์ฝึกการทรงตวันัง่และยนื  จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

5 เครือ่งช่วยพยงุเดนิแบบอตัโนมตั ิจ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

6 เครือ่งดงึคอและหลงัอตัโนมตั(ิTraction) จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 498,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

7 หมอ้ตม้แผ่นรอ้น Hydrocollator จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

8 เครือ่งสัน่ปอด Vibrator จ านวน 5 เครือ่ง 10/2561 125,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

9 เครือ่งวดัปรมิาณออกซเิจนในเลอืด Pulse Oxymetor จ านวน 10 เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

10 เครือ่งออกก าลงักายแขนขาในท่านอน จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 980,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

11 ไมเ้ทา้พยงุเดนิ (รถเขน็หดัเดนิ) จ านวน 2 อนั 10/2561 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

12 ชุดอุปกรณ์ฝึกและกระตุน้กลนืดว้ยระบบการตอบสนองเกมสค์อมพวิเตอร ์
จ านวน 1 ชุด

11/2561 1,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

13 ชุดตรวจประเมนิและฟ้ืนฟูกลา้มเนื้อมดัเลก็ การรบัรู ้การเรยีนรู ้การคดิเป็น
เหตุเป็นผล และความจ า รุน่ MYRO จ านวน 1 ชุด

11/2561 4,950,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

14 เครือ่งประเมนิสมรรถภาพของมอืและองศาการเคลื่อนไหวของแขน รุน่ 
Tyromotion PABLO จ านวน 1 เครือ่ง

01/2562 998,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

15 ชุดอุปกรณ์ Splint หรอือุปกรณ์ดามมอืและนิ้วมอื จ านวน 1 ชุด 01/2562 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

16 เครือ่งใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรค์วามเขม้ขน้สงู จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

17 เครือ่งสนบัสนุนการไอพรอ้มอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 2 ชุด 10/2561 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

18 Foot switch ใชก้บัเครือ่งThermage  จ านวน 1 อนั 01/2562 107,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยผ์วิหนงั

19 หวัTip ใชก้บัเครือ่ง Thermage จ านวน 30 ชิ้น 01/2562 924,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยผ์วิหนงั

20 เครือ่งตรวจสมรรถภาพปอด วเิคราะหผ์ลดว้ยคอมพวิเตอร ์พรอ้มวดั
ความสามารถในการดดูซมึของปอด  จ านวน 1 เครือ่ง

07/2562 2,400,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยอ์ายรุกรรม

21 เครือ่งวดัองคป์ระกอบร่างกาย (Bioelectric Impedance Analysis) จ านวน 1 
เครือ่ง

03/2562 1,200,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ งานโภชนาการ

22 โครงเหลก็แขวนถุงผา้เป้ือน จ านวน 20 คนั 02/2562 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานผา้

23 ตูเ้กบ็อุปกรณ์ขนาด 40x90 cm ลิ้นชกั 3 ชัน้  จ านวน 1 ชิ้น 10/2561 6,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยต์รวจสขุภาพ

โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราชการุณย์

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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24 ปรบัปรุงเคาน์เตอรเ์จาะเลอืด 3 เคาเตอร ์จ านวน 1 งาน 10/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยต์รวจสขุภาพ

25 โคมไฟสอ่งตรวจเคลื่อนทีไ่ด ้จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 75,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์ดก็

26 เครือ่งมอืตรวจตา OPHTHALMOSCOPE จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 25,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์ดก็

27 ปรบัปรุงพืน้ทีเ่ลน่เดก็รวมประมาณ 63 ตารางเมตร รวมของเลน่เดก็ จ านวน 
1 งาน

12/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์ดก็

28 ปรบัปรุงแนวผนงักนักระแทก ประมาณ 43 เมตร จ านวน 1 งาน 12/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์ดก็

29 รถนัง่เคลื่อนยา้ยผูป้่วย  จ านวน 30 คนั 01/2562 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

30 รถนอนเคลื่อนยา้ยผูป้่วยแบบไฮโดรลคิ ปรบัระดบัได ้จ านวน 4 คนั 01/2562 800,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

31 รถเขน็สมัภาระ จ านวน 2 คนั 01/2562 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

32 Smart phone จ านวน 10 เครือ่ง 01/2562 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

33 ตูเ้กบ็ของเจา้หน้าที ่จ านวน 2 ตู้ 01/2562 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

34 ตูเ้กบ็ผา้สะอาด จ านวน 2 ตู้ 01/2562 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

35 ตูเ้กบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้ 01/2562 15,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานสนบัสนุนบรกิารทัว่ไป

36 เครือ่งรบัโทรศพัท ์CiSCO จ านวน 10 เครือ่ง 01/2562 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ประสานผูป้่วยและรบันดั

37  Model จ าลองกระดกู จ านวน 2 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยอ์อรโ์ธปิดกิส์

38 Set ท าหตัถการออรโ์ธปิดกิส ์จ านวน 3 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยอ์อรโ์ธปิดกิส์

39 Set ท าหตัถการเวชศาสตรฟ้ื์นฟู จ านวน 3 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูและ
กายภาพบ าบดั

40 Set ท าหตัถการเวชศาสตรฟ้ื์นฟูหวัใจ จ านวน 3 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟูหวัใจ

41 Set ท าหตัถการศลัยกรรม จ านวน 3 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยศ์ลัยกรรม

42 Set ท าหตัถการนรเีวช จ านวน 3 ชุด 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกสตูนิรเีวช

43 กลอ้ง CCTV จ านวน 30 ตวั 10/2561 360,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานตอ้นรบัและลงทะเบยีน

44 ค่าตดิตัง้กลอ้ง CCTV จ านวน 1 ชุด 10/2561 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานตอ้นรบัและลงทะเบยีน

45 ปรบัปรุงเคาน์เตอรล์งทะเบยีนกลางใหส้ะดวกต่อการบรกิารและการท างาน 
ตดิตัง้ช่องเกบ็LOST&Found และเอกสารรบัสง่เวชระเบยีน ขนาด 60 ตร.ม.

10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานตอ้นรบัและลงทะเบยีน

46 Signage จ านวน 10 เครือ่ง 10/2561 1,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายการตลาด

47 เครือ่งฉายแสง จ านวน 2 เครือ่ง 10/2561 64,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

48 เครือ่งเชคประสาทฟนั จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 24,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

49 หวักรอเรว็  จ านวน 10 อนั 10/2561 190,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

50 หวักรอชา้อนังอ จ านวน 10 อนั 10/2561 64,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

51 หวักรอชา้อนัตรง จ านวน 10 อนั 10/2561 64,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

52 เครือ่งขดูหนิปนู จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 16,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

53 เครือ่งกรอผ่าตดัฟนัคุด จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 70,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

54 เครือ่งแปลงสญัญาณภาพในช่องปากเป็นดจิติอล จ านวน 1 ชุด 10/2561 220,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

55 Kid Micro Surgical Tips จ านวน 1 ชุด 10/2561 11,600.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยท์นัตกรรม

56 เครือ่งตรวจเอกซเรยเ์คลื่อนทีร่ะบบดจิติอล จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 7,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยเ์อกซเรย์

57 รถเขน็ของ (คลา้ยรถใสผ่า้ Porter) จ านวน 1 คนั 10/2561 16,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

58 เลนสก์ลอ้งถ่ายรปู NIKON AF-S 70-300MM จ านวน 1 ชุด 10/2561 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

59 อุปกรณ์รองตวัเพือ่ช่วยจดัท่าผูป้่วยดว้ยการดดูอากาศออกแบบทัง้ตวั 
 จ านวน 2 ชิ้น

10/2561 119,800.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานรงัสรีกัษา
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60 อุปกรณ์รองตวัเพือ่ช่วยจดัท่าผูป้่วยดว้ยการดดูอากาศออกแบบครึง่ตวั 
จ านวน 4 ชิ้น

10/2561 126,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานรงัสรีกัษา

61 Evaluation program Development (Phase 2) intregrated program 
จ านวน 1 โปรแกรม

01/2562 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นสนง.ตรวจสอบ
หลกัฐานทางการแพทย์

62 แท่นตดัเทปคู่ จ านวน 4 อนั 03/2562 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ

63 เกา้อี้ท างาน จ านวน 5 ตวั 03/2562 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ

64 ไมโครเวฟ จ านวน 1 เครือ่ง 03/2562 5,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ

65 ตูใ้สอุ่ปกรณ์ซองมว้น,ซองส าเรจ็รปู จ านวน 3 ตู้ 03/2562 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ

66 ชัน้สแตนเลสวางกลอ่งพลาสตกิ จ านวน 4 อนั 03/2562 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานเวชภณัฑป์ลอดเชื้อ

67 ปรบัปรุงหอ้งรกัษาความปลอดภยั ชัน้ B1 ขนาด 50 ตรม. 12/2561 400,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

68 ปรบัปรุงเฟอรน์ิเจอรส์ว่นศนูยน์รเีวชและศนูยศ์ลัยกรรม จ านวน 1 งาน 12/2561 245,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

69 ปรบัปรุงเฟอรน์ิเจอรส์ว่นศนูยS์URG. จ านวน 1 งาน 12/2561 181,500.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

70 ปรบัปรุงเฟอรน์ิเจอรส์ว่นศนูยฟ้ื์นฟูหวัใจ จ านวน 1 งาน 12/2561 147,500.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

71 ปรบัปรุงเฟอรน์ิเจอรส์ว่นศนูย ์PMR จ านวน 1 งาน 12/2561 185,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

72 ปรบัปรุงเฟอรน์ิเจอรส์ว่นศนูย ์Ortho จ านวน 1 งาน 12/2561 323,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

73 โทรศพัท ์IP Phone ชนิดไรส้าย จ านวน 30 เครือ่ง 12/2561 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

74 โทรศพัท ์IP Phone ชนิดตัง้โต๊ะ จ านวน 70 เครือ่ง 12/2561 700,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

75 เครือ่งท าน ้าเยน็ส าหรบั OAU พรอ้มตดิตัง้ จ านวน 1 งาน 10/2561 24,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

76 เกา้อี้มพีนกัในหอ้งตรวจ หอ้งหตัถการ และเกา้อี้กลมไม่มพีนกัมลีอ้ (Ortho) 
จ านวน 12 ชุด

12/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

77 เกา้อี้มพีนกัในเคารเ์ตอรพ์ยาบาล (Ortho) จ านวน 11 ชิ้น 12/2561 82,500.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

78 ชุดโต๊ะหอ้งตรวจ -ตูเ้กบ็เอกสารบานลิ้นชกั (Ortho) จ านวน 3 ชุด 12/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

79 ค่าBuitin ตูว้างเอกสารCounter พยาบาล ประมาณ 1.5 x 1 เมตร (Ortho) 
จ านวน 2 งาน

12/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

80 เกา้อี้มพีนกัในหอ้งตรวจ หอ้งหตัถการ และเกา้อี้กลมไม่มพีนกัมลีอ้ (PM&R) 
จ านวน 6 ชุด

12/2561 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

81 เกา้อี้มพีนกัในเคารเ์ตอรพ์ยาบาล (PM&R) จ านวน 10 ชิ้น 12/2561 75,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

82 ชุดโต๊ะหอ้งตรวจ-ตูเ้กบ็เอกสารบานลิ้นชกั(PM&R) จ านวน 2 ชุด 12/2561 80,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่
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83 ค่าBuitin ตูว้างเอกสาร Counter พยาบาล ประมาณ 1.5 x 1 เมตร (Surg) 
จ านวน 2 งาน

12/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

84 ค่าเกา้อี้ ตูล้ ิ้นชกัลอ้เลื่อน ในหอ้งตรวจแทนของเก่าทีช่ ารุด(Surg) จ านวน 8 ตวั 12/2561 84,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

85 ค่าเกา้อี้แบบมพีนกัพงิหอ้งประชุม (Surg) จ านวน 5 ชุด 12/2561 37,500.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

86 เกา้อี้มพีนกัในหอ้งตรวจ หอ้งหตัถการ และเกา้อี้กลมไม่มพีนกัมลีอ้ (ฟ้ืนฟู
หวัใจ) จ านวน 3 ชุด

12/2561 15,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

87 เกา้อี้มพีนกัในเคารเ์ตอรพ์ยาบาล (ฟ้ืนฟูหวัใจ) จ านวน 7 ชิ้น 12/2561 52,500.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

88 ชุดโต๊ะหอ้งตรวจ-ตูเ้กบ็เอกสารบานลิ้นชกั (ฟ้ืนฟูหวัใจ) จ านวน 2 ชุด 12/2561 80,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

89 เกา้อี้ในหอ้งตรวจ และหอ้งหตัถการ  จ านวน 10 ตวั 12/2561 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

90 เกา้อี้บรเิวณเคาน์เตอรพ์ยาบาล  จ านวน 10 ตวั 12/2561 75,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

91 ชุดโต๊ะหอ้งตรวจ-ตูเ้กบ็เอกสารบานลิ้นชกั (นรเีวช) จ านวน 3 ชุด 12/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

92 ปรบัปรุงพืน้ทีห่อ้งเจา้หน้าทีพ่ยาบาลสว่นศนูยน์รเีวชและศนูยศ์ลัยกรรม 
(เนื่องจากใชห้อ้งเบรคหอ้งเบรคเดยีวกนั) ขนาด 24 ตร.ม.

12/2561 400,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

93 เครือ่งวเิคราะหช์ ัน้จอตาและหลอดเลอืดโดยไม่ตอ้งฉีดส ี(OCT-A) จ านวน 1 
เครือ่ง

01/2562 6,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

94 กลอ้งจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบพรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วงเพือ่ถ่ายภาพ
แบบดจิติอล (Slit Lamp) จ านวน 3 ชุด

01/2562 4,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

95 เครือ่งวดัสายตาและความโคง้กระจกตาแบบมอืถอื (Hand Held Auto 
Refrection) จ านวน 1 เครือ่ง

01/2562 650,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

96 Lens 90 D จ านวน 2 อนั 01/2562 22,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

97 Lens 78 D จ านวน 2 อนั 01/2562 22,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

98 Lens super 66  จ านวน 2 อนั 01/2562 31,400.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

99 Lens superfield NC จ านวน 3 อนั 01/2562 47,100.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

100 Lens superquad 160 จ านวน 2 อนั 01/2562 72,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

101 Lens superpupil XL จ านวน 2 อนั 01/2562 31,400.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

102 Lens Four miror Gonioscope จ านวน 2 อนั 01/2562 37,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

103 Lens Three miror Universal  จ านวน 2 อนั 01/2562 32,800.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

104 Lens Abraham Capsulotomy Yag จ านวน 2 อนั 01/2562 45,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

105 Lens Abraham Iridectomy Yag จ านวน 2 อนั 01/2562 45,200.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

106 Lens Iridotomy Argon จ านวน 1 อนั 01/2562 22,600.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

107 Lens laser Focal/Grid จ านวน 1 อนั 01/2562 30,400.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

108 เครือ่ง Projector จ านวน 1 เครือ่ง 11/2561 150,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สนง.เลขานุการสายงาน
บรหิาร
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109 เครือ่งยอ่ยเอกสาร จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สนง.เลขานุการสายงาน
บรหิาร

110 Refrigerate Air Dryer MGVSs จ านวน 2 เครือ่ง 11/2561 950,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นวศิวกรรมเครือ่งมอื
แพทย์

111 จดัซื้อเครือ่งมอืแพทยใ์นระบบ Equipment Pool เครือ่ง intermittant Mobile
 Suction จ านวน 2 เครือ่ง

11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นวศิวกรรมเครือ่งมอื
แพทย์

112 จดัซื้อเครือ่งมอืแพทยใ์นระบบ Equipment Pool เครือ่ง Thopaz จ านวน 1 
เครือ่ง

11/2561 220,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นวศิวกรรมเครือ่งมอื
แพทย์

113 จดัซื้อเครือ่งมอืแพทยใ์นระบบ Equipment Pool เครือ่ง Heat Nebulizer 
จ านวน 5 เครือ่ง

11/2561 125,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นวศิวกรรมเครือ่งมอื
แพทย์

114 เครือ่งมอืวดั จ านวน 1 เครือ่ง 11/2561 505,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นวศิวกรรมเครือ่งมอื
แพทย์

115 เครือ่งใหอ้อกซเิจน ชนิดการไหลสงู (High flow) จ านวน 1  เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต A (Sur)

116 เครือ่ง Ultrasound protable จ านวน 1  เครือ่ง 11/2561 2,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต A (Sur)

117 เครือ่งใหอ้อกซเิจน ชนิดการไหลสงู (High flow) จ านวน 1  เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต B (Med)

118 เครือ่งวเิคราะหช์วีโมเลกุลในเลอืด (ท า Blood gas) จ านวน 1  เครือ่ง 10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต B (Med)

119 เครือ่งลดอุณหภมูริ่างกายหลงัช่วยฟ้ืนคนืชพี จ านวน 1  เครือ่ง 12/2561 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต B (Med)

120 สายวดัออกซเิจนปลายนิ้ว (O2 Saturetion)  จ านวน 10  สาย 10/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต B (Med)

121 สายวดัออกซเิจนแบบหนีบห ู(O2 Saturetion)  จ านวน 5  สาย 10/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤต B (Med)

122 เครือ่งใหอ้อกซเิจน ชนิดการไหลสงู (High flow) จ านวน 2  เครือ่ง 10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

123 เครือ่ง Defibrillator จ านวน 2 เครือ่ง จ านวน 2  เครือ่ง 03/2562 800,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

124 ชุดทดสอบเครือ่งช่วยหายใจ (test-lung)  จ านวน 6 ชุด 10/2561 72,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

125 สายวดั O2 sat เดก็,ผูใ้หญ่  จ านวน 6  สาย 10/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

126 รถ Emergency  จ านวน 2  คนั 03/2562 240,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

127 ตู ้Locker พนกังาน จ านวน 1  ตู้ 03/2562 10,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ

128 ตูว้างรองเทา้พนกังาน จ านวน 2  ตู้ 03/2562 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลผูป้่วย
วกิฤตหวัใจ
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129 หุ่นครึง่ตวั  จ านวน 4 ตวั 10/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
พยาบาล

130 หุ่นเดก็โต CPR จ านวน 1 ตวั 10/2561 26,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
พยาบาล

131 หุ่นเดก็เลก็ CPR จ านวน 1 ตวั 10/2561 45,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
พยาบาล

132 หุ่นเดก็เลก็ Foreign body จ านวน 1 ตวั 10/2561 35,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
พยาบาล

133 หุ่นผูใ้หญ่เตม็ จ านวน 1 ตวั 10/2561 640,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
พยาบาล

134 เตยีงนอนเคลื่อนยา้ยผูป้่วยระบบไฮดรอลคิ จ านวน 1 เตยีง 11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาล
หอ้งปฏบิตักิาร Cath Lab

135 เครือ่งเฝ้าตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกโรคภมูแิพ้

136 เตยีงนอนเคลื่อนยา้ยผูป้่วยระบบไฮดรอลคิ จ านวน 1 เตยีง 11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิก ห ู คอ จมกู

137 เครือ่งเฝ้าตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิก ห ู คอ จมกู

138 เตยีงนอนเคลื่อนยา้ยผูป้่วยระบบไฮดรอลคิ จ านวน 2 เตยีง 11/2561 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยผ์ูป้่วยฉุกเฉิน

139 เครือ่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ จ านวน 1 เครือ่ง 11/2561 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

140 Bechert-McPherson Forcep angled 10.0 mm,11.0 cm. จ านวน 18 ชิ้น 10/2561 162,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

141 Castroviejo Eye Caliper straight 0-20 mm, 8.5 cm. จ านวน 10 ชิ้น 10/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

142 Arita Meibomian compressor จ านวน 4 ชิ้น 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

143 Barraquer Cilia Forceps จ านวน 10 ชิ้น 10/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยจ์กัษุ

144 ตู ้Locker 9 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 10/2561 15,600.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายควบคุมการเงนิ

145 เครือ่งวดัปรมิาณออกซเิจนในเลอืด Pulse Oxymetor จ านวน 5 เครือ่ง 10/2561 125,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟูหวัใจ

146 เตยีงฝึกผูป้่วย Bobath  จ านวน 1 เตยีง 10/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟูหวัใจ

147 รถไมโครบสั 25 ทีน่ัง่ จ านวน 1 คนั 01/2562 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

148 ชุดตะกัว่ จ านวน 3 ชุด 01/2562 75,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาล
หอ้งปฏบิตักิาร Cath Lab

149 พฒันาระบบE Procurement ตามเทคโนโลย ีจ านวน 1 งาน 02/2562 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นจดัซื้อและพสัดุ

150 พฒันา E Job ตามเทคโนโลย ีจ านวน 1 งาน 02/2562 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นจดัซื้อและพสัดุ

151 ตู ้Locker พนกังาน (ขนาด12ช่อง,เกบ็เสื้อกาวน์) จ านวน 4 ตู้ 02/2562 48,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร

152 ตูเ้กบ็เอกสาร  จ านวน 2 ตู้ 02/2562 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร

153 เครือ่งป ัน่ตกตะกอนเลอืด จ านวน 1 เครือ่ง 02/2562 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร

154 ตูเ้ยน็  จ านวน 1 เครือ่ง 02/2562 900,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร

155 ตู ้Freezer จ านวน 1 เครือ่ง 02/2562 950,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร

156 เครือ่งแฟกซ์เอกสาร จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นคลงัพสัดุทาง
การแพทย ์Share

157 ตูเ้ยน็ จ านวน 10 เครือ่ง 03/2562 80,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารจดัการอาคาร
และระบบขนสง่

158 ปรบัปรุงพืน้ทีส่ านกังาน IT จ านวน 1 งาน 10/2561 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั
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159 Application Software จ านวน 1 งาน 10/2561 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

160 พฒันาระบบ Helpdesk จ านวน 1 งาน 10/2561 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

161 เดนิสายเครอืขา่ย (Network Cabling) จ านวน 200 จุด 10/2561 700,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

162 Switch และ Access Point จ านวน 1 งาน 10/2561 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

163 ปรบัปรุงระบบโทรศพัท ์IP phone Call Manager จ านวน 1 งาน 10/2561 25,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

164 Security Protection Solution(Fire Wall) จ านวน 1 งาน 10/2561 28,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

165 Storage จ านวน 1 งาน 10/2561 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

166 Notebook จ านวน 150 เครือ่ง 10/2561 5,250,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

167 PC ขนาดหน้าจอ 23 นิ้ว และ 27 นิ้ว ส าหรบัหน้างาน จ านวน 650 เครือ่ง 10/2561 19,500,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

168 Monitor ขนาด 23 นิ้ว และ 27 นิ้ว จ านวน 30 เครือ่ง 10/2561 450,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

169 Monitor ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

170 iPad จ านวน 20 เครือ่ง 10/2561 700,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

171 Scanner จ านวน 20 เครือ่ง 10/2561 700,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

172 เครือ่งพมิพบ์ตัรผูป้่วย จ านวน 7 เครือ่ง 10/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

173 เครือ่งพมิพ ์Wristband จ านวน 3 เครือ่ง 10/2561 150,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

174 เครือ่งพมิพส์ตกิเกอร ์Zebra (ขนาดใหญ่ แกนกระดาษ 3 นิ้ว) จ านวน 15 
เครือ่ง

10/2561 975,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

175 เครือ่งพมิพส์ตกิเกอร ์Zebra (ขนาดเลก็ แกนกระดาษ 4 ซม.) จ านวน 10 
เครือ่ง

10/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

176 เครือ่งพมิพฉ์ลากยา Epson จ านวน 5 เครือ่ง 10/2561 225,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

177 Barcode Reader 2D จ านวน 50 เครือ่ง 10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

178 เครือ่งพมิพ ์Matrix พรอ้มหมกึ 8 ตลบั จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั
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179 Barcode Reader Mobile T-DOC จ านวน 4 เครือ่ง 10/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

180 Barcode Reader มสีาย T-DOC จ านวน 4 เครือ่ง 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

181 NUC จ านวน 5 เครือ่ง 10/2561 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

182 Handheld จ านวน 10 เครือ่ง 12/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

183 Surface จ านวน 4 เครือ่ง 10/2561 240,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

184 Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ จ านวน 1 งาน 10/2561 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

185 โปรแกรม ABBYY จ านวน 1 งาน 10/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบโครงขา่ย 
ITและแอพลเิคชนั

186 ลขิสทิธิซ์อฟทแ์วร ์SAP ซื้อ User ID เพิม่ จ านวน 1 งาน 10/2561 10,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

187 ปรบัปรุงพืน้ทีส่ านกังาน CIT จ านวน 1 งาน 10/2561 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรหิารระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล

188 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและวดัสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10A

189 เครือ่งดดูเสมหะและน ้าลายแบบตดิผนงั (Vacumm Pipeline) จ านวน 3 ชุด 04/2562 36,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10A

190 โต๊ะท างานผูจ้ดัการสว่น จ านวน 1 ตวั 11/2561 7,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10B

191 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและวดัสญัญาณชพี จ านวน 2 ชุด 12/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10C

192 เครือ่งดดูเสมหะและน ้าลายแบบตดิผนงั (Vacumm Pipeline) จ านวน 3 ชุด 04/2562 36,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10C

193 เครือ่งวดัความดนัแบบ Manual (Sphygmomanometer) จ านวน 1 ชุด 10/2561 6,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 10C

194 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและวดัสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

195 รถเขน็ท าหตัถการ จ านวน 1 คนั 10/2561 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

196 เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 5 ตวั 10/2561 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

197 ชัน้วางเอกสารเวชระเบยีนผูป้่วย จ านวน 1 ตวั 10/2561 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

198 เกา้อี้นัง่ถ่ายแบบมลีอ้ จ านวน 2 ตวั 11/2561 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

199 Cryo cuff จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A
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200 ชุดรอกเกาะเตยีง จ านวน 1 อนั 01/2562 5,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

201 ตุม้น ้าหนกั จ านวน 1 ชุด 02/2562 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

202 ทีก่ ัน้เตยีง จ านวน 5 ชุด 02/2562 25,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

203 ตูแ้ยกเวชภณัฑต์ดิเชื้อส าหรบัผูป้่วย จ านวน 2 ตวั 02/2562 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

204 เครือ่งชัง่น ้าหนกั/วดัสว่นสงู จ านวน 1 เครือ่ง 02/2562 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

205 เครือ่งดดูเสมหะและน ้าลายแบบตดิผนงั (Vacumm Pipeline) จ านวน 3 อนั 05/2562 36,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11A

206 เครือ่งวดัความดนัแบบ Manual จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 5,500.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11B

207 ตูเ้ยน็ 7 ควิ จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 9,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11C

208 เครือ่งกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า (Defibrillator) จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 11C

209 ชุดดดูสารคดัหลัง่ ( SUCTION ) จ านวน 3 เครือ่ง 10/2561 25,500.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 12A

210 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและวดัสญัญาณชพี จ านวน 1 ชุด 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 12B

211 รถเขน็สแตนเลส 3 ชัน้ จ านวน 1 รายการ 12/2561 10,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 12B

212 Ambubag จ านวน 3 อนั 10/2561 19,500.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 12B

213 Bed side commode มลีอ้ จ านวน 2 รายการ 11/2561 13,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 12B

214 ปรบัปรุงพืน้ที ่14 A ขนาด 10 ตารางเมตร 10/2561 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

215 ลอ็คเกอรพ์ยาบาล จ านวน 1 ตู้ 10/2561 6,500.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

216 ตูเ้ยน็แช่นม 2 ประต ูจ านวน 1 ตู้ 10/2561 9,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

217 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและวดัสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 250,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

218 Flow meter Pipeline  จ านวน 10 เครือ่ง 10/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

219 เครือ่งดดูเสมหะและน ้าลายแบบตดิผนงั (Vacumm Pipeline) จ านวน 10 
เครือ่ง

10/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A
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220 Opthamoscope (เครือ่งตรวจตา) จ านวน 2 เครือ่ง 10/2561 31,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

221 เครือ่งวดัความดนัโลหติแบบ Manual จ านวน 2 เครือ่ง 10/2561 11,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

222 Ultrasonic neubulizer (เครือ่งเพิม่ประสทิธภิาพการละลายเสมหะ) จ านวน 1
 เครือ่ง

10/2561 22,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

223 Pressure gauge (ตวัวดัแรงดนั) จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 11,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

224 pipeline 2 หวั จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 8,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

225 Mobile Sat (เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิ้วเคลื่อนที)่ จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 40,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

226 รถเขน็แสตนเลส 1 ลิ้นชกั จ านวน 2 คนั 10/2561 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

227 รถเขน็แสตนเลส 2 ชัน้ จ านวน 2 คนั 10/2561 24,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14A

228 รถเขน็อุปกรณ์ช่วยชวีติฉุกเฉิน (Emergency Cart) จ านวน 1 คนั 11/2561 120,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 14B

229 เครือ่งกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า (Defibrillator) จ านวน 1 ชุด 12/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15A

230 ตูเ้ยน็ จ านวน 1 เครือ่ง 12/2561 10,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15A

231 ตูล้า้งหมอ้นอน จ านวน 1 เครือ่ง 12/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15A

232 โต๊ะท างานผูจ้ดัการสว่น จ านวน 1 ชุด 10/2561 5,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15B

233 เครือ่งลา้งหมอ้นอนและอบฆา่เชื้อ จ านวน 1 เครือ่ง 10/2561 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15B

234 เครือ่งดดูเสมหะและน ้าลายแบบตดิผนงั (Vacumm Pipeline) จ านวน 3 ชุด 01/2562 360,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สว่นบรกิารพยาบาลหอ
ผูป้่วย 15C

235 เครือ่งมอืตดัเลบ็ผูเ้ป็นเบาหวาน จ านวน 1 ชุด 10/2561 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกเบาหวาน

236 เครือ่งผลติน ้าบรสิทุธิแ์บบเคลื่อนทีไ่ด(้RO.Portable) จ านวน 1 เครือ่ง 06/2562 450,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยไ์ต

237 เครือ่งฟอกไตเทยีม(Hemodialysis) จ านวน 1 เครือ่ง 06/2562 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยไ์ต

238 เครือ่งเฝ้าตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี จ านวน 1 เครือ่ง 04/2562 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยห์วัใจ

239 เกา้อี้เบาะ ไม่มพีนกัพงิ จ านวน 1 ตวั 04/2562 7,500.00           งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยห์วัใจ

240 ตูเ้กบ็เครือ่งมอืแพทย ์จ านวน 1 ตู้ 04/2562 6,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยห์วัใจ

241 โต๊ะวางคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์จ านวน 1 ตวั 04/2562 5,000.00           งบประมาณเงนิรายได้ ศนูยห์วัใจ

242 เกา้อี้นอน Recltner (lagyboy pinnacle) จ านวน 2 ตวั 01/2562 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานเคมบี าบดั

243 เครือ่งวดัความดนัโลหติ ชนิดวดัทางขอ้มอื จ านวน 3 เครือ่ง 01/2562 15,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานเคมบี าบดั

244 เครือ่งวดัความดนั  Digital จ านวน 1 เครือ่ง 03/2562 140,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานเคมบี าบดั

245 หวั Suction จ านวน 3 อนั 03/2562 39,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานเคมบี าบดั

10/14



ล ำดบั ช่ือโครงกำรท่ีจดัซ้ือจดัจ้ำง เดือน/ปี
ท่ีคำดว่ำ
ประกำศ

จดัซ้ือ/จดัจ้ำง

งบประมำณ
โครงกำร

แหล่งเงิน หน่วยงำนเจ้ำของงบ

โรงพยาบาลศิริราช ปยิมหาราชการุณย์

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

246 งานปรบัปรุงระบบนิวมาตกิสท์วิป์ จ านวน 1 งาน 10/2561 10,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ สายงานสนบัสนุนบรกิาร
ทางการแพทย์

247 งานปรบัปรุงพืน้ทีห่อ้งยาคลนิิค จ านวน 1 งาน 04/2562 2,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สายงานสนบัสนุนบรกิาร
ทางการแพทย์

248 งานปรบัปรุงพืน้ทีส่ว่นพฒันาประสทิธภิาพงานสนบัสนุนฯ  จ านวน 1 งาน 04/2562 2,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ สายงานสนบัสนุนบรกิาร
ทางการแพทย์

249 กลอ้ง CCTV จ านวน 10 ตวั @30,000 บาท จ านวน 10 ตวั 01/2562 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สายงานสนบัสนุนบรกิาร
ทางการแพทย์

250 โทรทศัน์ 55" จ านวน 10 เครือ่ง จ านวน 10 เครือ่ง 10/2561 270,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ สายงานสนบัสนุนบรกิาร
ทางการแพทย์

251 ค่าพฒันาระบบ SAP ส าหรบัแกไ้ขโปรแกรม HR จ านวน 1 รายการ 10/2561 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

252 E-Application (สมคัรงาน/คดัเลอืก Online) จ านวน 1 รายการ 03/2562 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

253 เครือ่ง Finger Scan พรอ้มกรอบ จ านวน 2 เครือ่ง 04/2562 70,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

254 จอ Monitor 32" พรอ้มกรอบ จ านวน 1 เครือ่ง 01/2562 30,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

255 เครือ่งวดัอุณหภมูกิายแบบเลเซอร/์อนิฟราเรด จ านวน 2 เครือ่ง 01/2562 10,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ สว่นคดักรองผูป้่วย

256 Barcode reader wireless จ านวน 5 เครือ่ง 11/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานคลงัเวชภณัฑ์

257 Locker 12 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 10/2561 20,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานคลงัเวชภณัฑ์

258 Tablet/Smart Phone + อุปกรณ์ตดิตัง้ (โครงการถนน Toyota สู่ SIPH) 
จ านวน 10 เครือ่ง

10/2561 220,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานคลงัเวชภณัฑ์

259 Wireless Barcode reader (โครงการถนน Toyota สู่ SIPH) จ านวน 10 
เครือ่ง

11/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ งานคลงัเวชภณัฑ์

260 รถเขน็ส าหรบัเวชภณัฑ ์(โครงการถนน Toyota สู่ SIPH) จ านวน 10 คนั 10/2561 50,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ งานคลงัเวชภณัฑ์

261 เลนศ ์70 องศาของระบบทางเดนิปสัสาวะ  จ านวน 2 ชิ้น 12/2561 540,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

262 เลนศ ์30 องศาของระบบทางเดนิปสัสาวะ  จ านวน 6 ชิ้น 12/2561 1,620,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

263 Camera Head (หวักลอ้งส าหรบัผ่าตดัผ่านกลอ้ง)  จ านวน 1 ชิ้น 12/2561 1,400,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

264 ดา้มจี้หา้มเลอืดดว้ยระบบควบคุมความรอ้น และระบบคมีซลีเสน้เลอืด 
(ERBE)  จ านวน 2 ชิ้น

12/2561 360,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

265 ชุดสวา่นไฟฟ้าส าหรบัตดัเจาะกรอกระดกูดว้ยความเรว็สงู เฉพาะ Motor และ
สาย จ านวน 2 ชุด (1ชุดม ี2 ชิ้น)

01/2562 1,600,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

266 เครือ่งอลัตราซาวน์ พรอ้ม Probe ของศลัยกรรมหลอดเลอืด  จ านวน 1 ชุด 03/2562 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

267 กรรไกรผ่าตดัผ่านกลอ้งทางสตูนิรเีวช รุน่ 34310EH จ านวน 10 ชิ้น 12/2561 200,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

268 Myoma Screw  จ านวน 6 ชิ้น 12/2561 90,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

269 Coagulating and Dissecting Electrode  จ านวน 4 ชิ้น 01/2562 48,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

270 Uterine Elevator ชนิดฉีดสไีด ้ จ านวน 2 ชุด 01/2562 90,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ
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271 เครือ่งมอืผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด แบบพเิศษ  จ านวน 1 Set 02/2562 4,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

272 เครือ่งมอืผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด แบบสามญั  จ านวน 1 Set 02/2562 1,300,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

273 ชุดเลื่อยตดักระดกูหน้าอกผูใ้หญ่  จ านวน 1 ชุด 02/2562 1,100,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

274 ตวัวดัรงัส ี( OSL ) รายบุคคล และ Pocket Dosemeter  จ านวน 3 ชิ้น 03/2562 60,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

275 เครือ่งมอืประจ าหอ้งผ่าตดั (ราคาเกนิ 5,000 บาท)เช่น กรรไกรตดัไหม,
Forceps, Clamp ฯลฯ จ านวน 1 ชุด

10/2561 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

276 เครือ่งมอืผ่าตดั เสรมิการผ่าตดั Thyroid (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

277 เครือ่งมอืผ่าตดั เสรมิทางศลัยกรรม ศรีษะ คอ และเตา้นม(ราคาเกนิ 5,000 
บาท) จ านวน 1 ชุด

10/2561 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

278 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั-GENERAL (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

279 เครือ่งมอืผ่าตดั/เครือ่งมอืทางการแพทยส์ าหรบัผ่าตดั-GYNNAE (ราคาเกนิ 
5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด

10/2561 1,200,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

280 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั-ROBOTIC (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

281 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั CVT (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

282 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั ENT (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 800,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

283 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั Neuro (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

284 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั Ortho (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 2,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

285 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั URO (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 2,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

286 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั จกัษุ (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

287 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั MIS (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

288 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั Vascular (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 1,200,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

289 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั Plastic (ราคาเกนิ 5,000 บาท) จ านวน 1 ชุด 10/2561 900,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

290 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั Pedriatic (ศลัยกรรมเดก็) (ราคาเกนิ 5,000 บาท) 
จ านวน 1 ชุด

10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ
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291 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั อายรุกรรมทางเดนิหายใจ (Bronchoscopy)(ราคา
เกนิ 5,000 บาท)
 จ านวน 1 ชุด

10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

292 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั ศลัยกรรมทนัตกรรม (Dental)(ราคาเกนิ 5,000 บาท)
 จ านวน 1 ชุด

10/2561 600,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

293 เครือ่งมอืเสรมิการผ่าตดั ศลัยกรรม Laser ผวิหนงั (Dermatology)(ราคาเกนิ
 5,000 บาท)
 จ านวน 1 ชุด

10/2561 500,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

294 ชุดเลื่อยตดักระดกูเลก็ระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 01/2562 2,540,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

295 ชุดเครือ่งมอืผ่าตดัขากรรไกรลา่ง  จ านวน 1 ชุด 01/2562 1,660,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

296 ชุดถ่ายทอดสญัญาณภาพการผ่าตดัผ่านกลอ้ง Laparoscopic system 
จ านวน 1 ชุด

01/2562 8,794,800.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

297 ระบบกลอ้งผ่าตดัชนิดEndoscopic fluorescene imagine system จ านวน 1 
ชุด

01/2562 7,500,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

298 เครือ่งดดูของเหลวในช่องปอดแบบอตัโนมตั ิจ านวน 3 เครือ่ง 01/2562 690,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

299 เครือ่งมอืผ่าตดัศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก (Jacobson Micro Scissors 45 
ang. 18cm -7" จ านวน 3 ชิ้น

01/2562 105,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

300 เครือ่งมอืผ่าตดัศลัยกรรมหวัใจและทรวงอก (Jacobson Micro Scissors 125
 ang. 18cm -7" จ านวน 2 ชิ้น

01/2562 90,000.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

301 Mayo scissors ring handle full curved blades จ านวน 1 ชิ้น 01/2562 33,600.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

302 เครือ่งมอืผ่าตดัหวัใจและทรวงอก จ านวน 1 ชุด 01/2562 976,500.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

303 กลอ้งส าหรบัการผ่าตดัพรอ้มอุปกรณ์ (Telescope 30 degree, 5 mm, 29 
cm พรอ้ม clickline plastic handle) จ านวน 1 ชุด

01/2562 575,500.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

304 เครือ่งมอืผ่าตดัทรวงอก (Mediastinoscope set) จ านวน 1 ชุด 01/2562 300,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

305 คมีจบัหลอดเลอืด จ านวน 1 ชุด 01/2562 90,700.00         งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

306 มอรเ์ตอรป์ ัน่ยอ่ยมดลกูใชก้บัเครือ่งป ัน่ยอ่ยมดลกู จ านวน 1 ชุด 01/2562 350,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

307 เครือ่งเลเซอรส์ าหรบัผ่าตดัชนิดโฮเมีย่ม 100 วตัตพ์รอ้มอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 ชุด

01/2562 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

308 เครือ่งถ่ายภาพเอกซเรยฟ์ลโูอโรสโคปส าหรบัการผ่าตดัโรคระบบทางเดนิ
ปสัสาวะ (Fluoroscopy machine for Urology procedure:PCNL, URS, 
Ureteric stent management, AP, RP)(ORTHO.URO,Vascularใชร้่วมกนั) 
จ านวน 1 ชุด

01/2562 9,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ
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309 กลอ้งสอ่งตรวจส าหรบัการผ่าตดัโรคระบบทางเดนิปสัสาวะ(Flexible URS 
scope) จ านวน 1 ชุด

01/2562 1,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

310 ชุดเครือ่งมอืส าหรบัการตดัตรวจชิ้นเนื้อต่อมลกูหมากพรอ้มอุปกรณ์ประกอบ
(Fushion TRUS for prostatic biopsy:Machine and Software, instrument)
 จ านวน 1 ชุด

01/2562 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

311 ชุดผ่าตดัผ่านกลอ้งโรคระบบทางเดนิปสัสาวะ (Scope Unit set for Urology 
included Narrow band imaging technology or comparable) จ านวน 2 ชุด

01/2562 6,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

312 ชุดผ่าตดัท่อทางเดนิปสัสาวะ(Bipolar TUR set Coagulation machine and 
Instrument) จ านวน 1 ชุด

01/2562 5,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

313 เครือ่งถ่างกลา้มเนื้อชนิดถ่างรัง้ตวัเอง แบบบุควอลเตอร ์พรอ้มอุปกรณ์
ประกอบ (Bookwalter self retaining retractor) จ านวน 1 ชุด

01/2562 800,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

314 ชุดเครือ่งมอืส าหรบัการผ่าตดัปลกูถ่ายไต (Vascular OR set kidney 
transplant and complex vascular involving tumor) จ านวน 1 ชุด

01/2562 100,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

315 เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื่นเสยีงความถี่สงู จ านวน 1 ชุด 02/2562 3,000,000.00     งบประมาณเงนิรายได้ คลนิิกสตูนิรเีวช

316 การจา้งทีป่รกึษา SAP ERP จ านวน 1 งาน 10/2561 30,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

317 การจา้งทีป่รกึษา SAP IS-H, i.s.h.med Phase 4
 จ านวน 1 งาน

10/2561 30,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

318 การจา้งทีป่รกึษา BI จ านวน 1 งาน 10/2561 20,000,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

319 SAP Consulting-Cerner จ านวน 1 งาน 10/2561 13,225,000.00   งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

320 รถเขน็ใสเ่ครือ่งมอืผ่าตดัเพือ่การขนยา้ยระหวา่งORและCSSD จ านวน 6 คนั 10/2561 675,000.00       งบประมาณเงนิรายได้ ฝ่ายบรกิารพยาบาลดา้น
หตัถการ

รวม 433,478,000.00  
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