


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปีงบประมาณ 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,743,589,300 บาท 

โดยจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 19,346,489,900 บาท งบประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาล 

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จ านวน 4,619,283,000 บาท และงบประมาณรายจ่ายของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ านวน               

777,816,400 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในกิจกรรมแต่ละผลผลิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ 

ในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรรม การรักษาพยาบาลและการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับบุคลากรของคณะฯ ทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินท่ีก าหนดให้จ่ายในลักษณะ

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราว โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นประจ าปี เพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน(พนักงานส่วน

งาน) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในการด าเนินงานทุก ๆ ด้านของคณะฯ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง คณะฯ ขอตั้งงบประมาณในงบบุคลากร วงเงินรวม 5,919,330,000 บาท  

2. งบด าเนินงาน เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหาร

ท าการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พตส.) ค่าตอบแทนอื่นๆของบุคคลากรฯ ค่าใช้สอย  เช่น เงินสมทบ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ค่าจ้างเหมาบริการฯ ค่าวัสดุ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุบริโภคฯและค่าสาธารณูปโภค 

เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ฯ คณะฯ ขอตั้งงบประมาณในงบด าเนินงาน วงเงินรวม 12,903,850,200 บาท  

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถานด าเนินการในเรื่องการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ส่วนในเรื่องการบริการ

ด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป จะมีโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์ กาญจนา

ภิเษก ที่ร่วมให้การสนับสนุนในการด าเนินงานรวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นภาระ

ผูกพันเดิมและรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ต่อผู้เข้ามารับบริการ เช่น อาคารนวมิ

นทรบพิตร ๘๔ พรรษา ก่อสร้างระบบทางสัญจรทางเดินยกระดับ (Skywalk) และก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่ง

เป็นหัวใจหลักที่คณะฯ ต้องค านึงถึ งและให้ความส าคัญ ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบลงทุน วงเงินรวม            

3,196,577,500 บาท 

4. เงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่คณะฯ ตั้งเพื่อน ามาใช้ในสนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรของคณะฯ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทุกประเภทของคณะฯ โรงพยาบาลศิริ

ราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุน วงเงินรวม            
2,214,629,800 บาท      

5. งบรายจ่ายอื่น  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินส ารองในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ของคณะฯ เพื่อให้

การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นด้วยความเรียบร้อย อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาให้ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นคณะฯ ขอตั้งงบประมาณในส่วนของงบรายจ่าย

อื่น วงเงินรวม 509,201,800 บาท 



หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณ (ภาพรวม)  สัดส่วน (%)
รวมท้ังส้ิน            24,743,589,300 100%

งบบุคลากร               5,919,330,000 24%
เงินเดือน               5,004,036,300 20%
ค่าจ้างประจ า                 614,402,300 2%
ค่าจ้างช่ัวคราว                 300,891,400 1%

งบด าเนินงาน            12,903,850,200 52%
ค่าตอบแทน               1,774,626,800 7%
ค่าใช้สอย               1,598,372,300 6%
ค่าวัสดุ               8,686,440,400 35%
ค่าสาธารณูปโภค                 844,410,700 3%

งบลงทุน             3,196,577,500 13%
ค่าครุภัณฑ์               1,713,140,400 7%
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               1,483,437,100 6%

งบเงินอุดหนุน             2,214,629,800 9%
งบรายจ่ายอ่ืน                509,201,800 2%

หมายเหตุ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพรวม) ประกอบด้วย

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)

 2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพรวม)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561



หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณ  สัดส่วน (%)
รวมท้ังส้ิน            19,346,489,900 100%

งบบุคลากร             5,007,645,600 26%
เงินเดือน               4,122,251,900 21%
ค่าจ้างประจ า                 588,802,300 3%
ค่าจ้างช่ัวคราว                 296,591,400 2%

งบด าเนินงาน             9,726,505,500 50%
ค่าตอบแทน               1,272,880,800 7%
ค่าใช้สอย                 816,548,300 4%
ค่าวัสดุ               7,018,572,800 36%
ค่าสาธารณูปโภค                 618,503,600 3%

งบลงทุน             2,355,704,200 12%
ค่าครุภัณฑ์               1,256,363,400 6%
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               1,099,340,800 6%

งบเงินอุดหนุน             1,845,114,800 10%
งบรายจ่ายอ่ืน                411,519,800 2%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)



หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณ  สัดส่วน (%)
รวมท้ังส้ิน             4,619,283,000 100%

งบบุคลากร                740,850,000 16%
เงินเดือน                 740,850,000 16%

งบด าเนินงาน             2,800,609,000 61%
ค่าตอบแทน                 442,042,000 10%
ค่าใช้สอย                 679,824,000 15%
ค่าวัสดุ               1,482,689,000 32%
ค่าสาธารณูปโภค                 196,054,000 4%

งบลงทุน                640,427,000 14%
ค่าครุภัณฑ์                 401,027,000 9%
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                 239,400,000 5%

งบเงินอุดหนุน                339,715,000 7%
งบรายจ่ายอ่ืน                  97,682,000 2%

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



หน่วย: บาท

หมวดรายจ่าย  งบประมาณ  สัดส่วน (%)
รวมท้ังส้ิน                777,816,400 100%

งบบุคลากร                170,834,400 22%
เงินเดือน                 140,934,400 18%
ค่าจ้างประจ า                   25,600,000 3%
ค่าจ้างช่ัวคราว                     4,300,000 1%

งบด าเนินงาน                376,735,700 48%
ค่าตอบแทน                   59,704,000 8%
ค่าใช้สอย                 102,000,000 12%
ค่าวัสดุ                 185,178,600 24%
ค่าสาธารณูปโภค                   29,853,100 4%

งบลงทุน                200,446,300 26%
ค่าครุภัณฑ์                   55,750,000 7%
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                 144,696,300 19%

งบเงินอุดหนุน                  29,800,000 4%
งบรายจ่ายอ่ืน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



หน่วย: บาท

ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

1 หุ่นฝึกช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานแบบเต็มตัว พร้อมจอแสดงผลและ

ชุดโปรแกรมประเมินผลการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต

1,437,500.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบ

จ าลอง

2 หุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงผู้ใหญ่ พร้อม

ชุดสร้างสถานการณ์จ าลอง

2,500,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบ

จ าลอง

3 เคร่ืองช่วยสาธิตการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 50,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบ

จ าลอง

4 รถเข็นสเตนเลสส าหรับใส่เคร่ืองมือผ่าตัด 175,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบ

จ าลอง

5 ชุดฝึกทักษะการใส่สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่บริเวณขา 120,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบ

จ าลอง

6 ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud for teams named 

license

814,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

7 เคร่ืองขูดหินปูน 38,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานทันตกรรม

8 เคร่ืองฉีดวัสดุอุดปลายรากฟัน 48,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานทันตกรรม

9 หัวกรอตรง 60,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานทันตกรรม

10 หัวกรอเร็ว(หัวเล็ก) 170,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานทันตกรรม

11 เคร่ืองขยายคลองรากฟัน 77,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานทันตกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Main Complex)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวดงบลงทุน



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

12 เคร่ืองท าลายเอกสาร 15,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานบริหารจัดการความเส่ียง

13 ชุดเคร่ืองมือเล่ือยตัดกระดูกหน้าอกท างานด้วยแรงดันลม 460,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานเปล่ียนอวัยวะ

14 ไฟส่องผ่าตัด 95,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานเปล่ียนอวัยวะ

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟิกส์ 425,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ IMAC 2,275,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

17 เคร่ืองเล่นวีดีโอความละเอียดสูง 51,360.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

18 ลู่ว่ิงไฟฟ้า 302,900.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานสร้างเสริมสุขภาพ

19 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 440,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานแพทยศาสตรศึกษา

20 ตู้แช่ท าความเย็น  2 ประตู 74,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายเภสัชกรรม

21 ตู้แช่ท าความเย็น  2 ประตู 37,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายเภสัชกรรม

22 ตู้แช่ท าความเย็น  1 ประตู 78,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายเภสัชกรรม

23 ระบบติดตามอุณหภูมิเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ 8,200,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายวิจัย

24 ศูนย์ประมวลผลข้อมูลจีโนมพร้อมระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

 กรุงเทพมหานคร

34,800,000.00           งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายสารสนเทศ

25 เคร่ืองป๊ัมน้ าขนาด 10 แรงม้าและชุดปรับความเร็ว

อินเวอร์เตอร์พร้อมติดต้ัง

909,400.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานซ่อมบ ารุง

26 เคร่ืองป๊ัมน้ าขนาด 20 แรงม้าและชุดปรับความเร็ว

อินเวอร์เตอร์พร้อมติดต้ัง

1,240,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานซ่อมบ ารุง

27 เคร่ืองป๊ัมน้ าขนาด 30 แรงม้าและชุดปรับความเร็ว

อินเวอร์เตอร์พร้อมติดต้ัง

2,720,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานซ่อมบ ารุง

28 ระบบป๊ัมน้ าและป๊ัมน้ าดับเพลิงพร้อมติดต้ัง 4,800,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานซ่อมบ ารุง



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

29 เคร่ืองเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ า 5.5 กิโลวัตต์ 792,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานบ าบัดน้ าเสีย

30 เคร่ืองสูบน้ าเสียชนิดจุ่มใต้น้ า 0.75 กิโลวัตต์ 390,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานบ าบัดน้ าเสีย

31 เคร่ืองเจาะสว่านแท่น 22,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานบ าบัดน้ าเสีย

32 เคร่ืองวัดปริมาณคลอรีนในน้ า 50,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานบ าบัดน้ าเสีย

33 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ท าอากาศแห้ง เคร่ืองผลิตอากาศ

แรงดันสูง

402,300.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานระบบแก๊สทางการแพทย์

34 จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ พร้อมติดต้ัง 402,200.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานระบบแก๊สทางการแพทย์

35 ปรับปรุงท่อเมนอากาศทางการแพทย์ อาคารวิบุลลักสม์ 533,400.00                งบประมาณเงินรายได้ งานระบบแก๊สทางการแพทย์

36 ปรับปรุงท่อเมนอากาศทางการแพทย์ อาคารอานันทมหิดล 161,800.00                งบประมาณเงินรายได้ งานระบบแก๊สทางการแพทย์

37 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 420,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานแพทยศาสตรศึกษา

38 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 5,699,880.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานแพทยศาสตรศึกษา

39 ลิฟต์ พร้อมติดต้ัง (โครงการก่อสร้าง Skywalk) 28,000,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

40 บันไดเล่ือน พร้อมติดต้ัง (โครงการก่อสร้าง Skywalk) 7,500,000.00             งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

41 ปรับปรุงหอผู้ป่วย 84 ปี ช้ัน 9 ตะวันตก 30,169,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

42 ปรับปรุงคลินิกประสาทวิทยาและห้องปฏิบัติการ ตึก 72 ปี 

ช้ัน 4 ตะวันออก

16,315,600.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

43 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านประสาท

วิทยา ตึก 72 ปีช้ันดาดฟ้า

10,353,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

44 ปรับปรุงหอผู้ป่วย 84 ช้ัน 5 ตะวันตก 30,072,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

45 ปรับปรุงห้องเอกซเรย์รังสีและหลอดเลือด อาคาร 72 ปี ช้ัน

 2 (ระยะท่ี 1)

13,120,000.00           งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

46 เคร่ืองจ าลองการรักษาด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ 42,000,000.00           งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชารังสีวิทยา



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

47 เคร่ืองฉายรังสีศัลยกรรม พร้อมอุปกรณ์ 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

256,000,000.00          งบประมาณแผ่นดิน ภาควิชารังสีวิทยา

48 เคร่ืองฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบเทคนิคพิเศษ พร้อม

ชุดก าหนดต าแหน่ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

175,200,000.00          งบประมาณแผ่นดิน ภาควิชารังสีวิทยา

49 เคร่ืองฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบไอจีอาร์ที 

พร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

152,000,000.00          งบประมาณแผ่นดิน ภาควิชารังสีวิทยา

50 กล้องส่องขยายช้ินงาน แบบต้ังพ้ืน 8,500.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

51 เลนส์กล้องจุลทรรศน์ขยาย 2 เท่า 118,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

52 เลนส์กล้องจุลทรรศน์ขยาย 20 เท่า 16,600.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

53 เคร่ืองวิเคราะห์การท างานของตู้อบเด็ก 450,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

54 อุปกรณ์จ าลองส าหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองตรวจ

อวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

195,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

55 ชุดอุปกรณ์ส าหรับซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 110,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

56 อุปกรณ์สร้างอุณหภูมิมาตรฐาน -40 องศาเซลเซียส ถึง 200

 องศาเซลเซียส  ขนาด 7 ลิตร

298,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

57 ชุดอุปกรณ์ส าหรับซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 110,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

58 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 6,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

59 ระบบเครือข่าย 7,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

60 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 13,200,000.00           งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

61 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1,140,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

62 เคร่ืองสแกนเอกสารความเร็วสูง 540,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

63 ระบบศูนย์ส ารองข้อมูลสารสนเทศ (DR-Site) 5,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

64 เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด 1,400,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

65 เคร่ืองพิมพ์ชนิดหัวเข็ม 1,200,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

66 เคร่ืองพิมพ์บัตรเวชระเบียน 450,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

67 เคร่ืองพิมพ์บัตรคิวเรียกรับบริการ 500,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

68 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 1,100,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

69 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะแบบ All in One 960,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

70 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 900,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

71 เคร่ืองสแกนเอกสารความเร็วปานกลาง 540,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

72 กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 180,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

73 โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 น้ิว 31,800.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานการศึกษาระดับหลัง

ปริญญา

74 เคร่ืองโทรสาร 21,600.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายการคลัง

75 ไมโครโฟนชนิดมือถือ 117,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานส่ือสาร

76 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีและไอกรดแบบไร้ท่อชนิดปรับรูปแบบ

การกรองได้

700,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

77 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนตริกออกไซด์ และไนโตรเจน

พร้อมชุดจ่ายแก๊ส

670,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

78 เคร่ืองปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนพร้อมเคร่ืองสร้างความช้ืน 175,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

79 เคร่ืองพ่นยา ส าหรับใช้กับเคร่ืองช่วยหายใจ 80,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

80 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงผู้ป่วย และสามารถ

เคล่ือนย้ายได้

350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

81 เคร่ืองวัดบิลลิรูบินในเลือดส าหรับเด็กผ่านทางผิวหนัง 300,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

82 ปรับปรุงหออภิบาลมนตรี ตู้จินดา (PICU) และหออภิบาล

ผู้ป่วยเด็ก 2 (RCU) ตึกเจ้าฟ้าฯ ช้ัน 2

56,000,000.00           งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

83 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานจ้างปรับปรุงหออภิบาลมนตรี ตู้

จินดา (PICU) และหออภิบาลผู้ป่วยเด็ก 2 (RCU) ตึกเจ้าฟ้าฯ

 ช้ัน 2

1,005,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

84 เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 642,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาจุลชีววิทยา

85 เคร่ืองป่ันเหว่ียงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบต้ังโต๊ะ 465,400.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาจุลชีววิทยา

86 ตู้อบเพาะเช้ือแบบเขย่า 475,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาจุลชีววิทยา

87 ตู้อบเพาะเช้ือควบคุมอุณหภูมิ (35 องศาเซลเซียส) และ

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 200 ลิตร

420,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาจุลชีววิทยา

88 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 738,100.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

89 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน 49,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

90 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน 49,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

91 เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนขนาดเล็ก 40,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

92 เคร่ืองเขย่าผสมสารละลาย 53,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

93 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองขนาด 25 

ช่อง

89,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาชีวเคมี

94 เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบต้ังโต๊ะ 109,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาตจวิทยา

95 กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาระบบไฟแอลอีดี 140,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาตจวิทยา

96 เคร่ืองฉายแสงส าหรับรักษาโรคผิวหนังชนิด ยูวีบี 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาตจวิทยา



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

97 เคร่ืองสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติบน SPE Cartridge 1,200,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

98 ตู้ดูดไอสารเคมี 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

99 ตู้ดูดซับไอสารเคมีแบบไร้ท่อ 340,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

100 ตู้ดูดควันพิษและไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ 320,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาปรสิตวิทยา

101 เคร่ืองกวนสารละลายด้วยแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน 36,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาปรสิตวิทยา

102 เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืนแบบดิจิตอล ท่ีสามารถ

บันทึกค่าลง เอส ดีการ์ด ได้

11,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาปรสิตวิทยา

103 เคร่ืองโทรสารมัลติฟังช่ันเลเซอร์ 6,200.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาปรสิตวิทยา

104 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 25,900.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

105 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 58,800.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

106 เคร่ืองท ามีดแก้ว ส าหรับเคร่ืองตัดช้ินตัวอย่างแบบบางพิเศษ 780,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

107 ตู้อบ 74,400.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

108 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส 750,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

109 สว่านไฟฟ้าไร้สาย 5,900.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานส่ือสาร

110 ตู้เอกสารรางเล่ือน 609,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

111 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีและไอกรดแบบไร้ท่อ 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

112 เคร่ืองพิมพ์บล็อกช้ินเน้ือ 1,450,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

113 เคร่ืองทดสอบสัญญาณกล้องวงจรปิดขนาดพกพา 10,200.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานส่ือสาร



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

114 ระบบควบคุมท่ีจอดรถแบบอิเลคทรอนิกส์พร้อมติดต้ัง

ระหว่างตึกจุลชีววิทยาและตึกอดุลยเดชวิกรมด้านตึก

โภชนาการ

120,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานรักษาความปลอดภัย

115 ระบบควบคุมท่ีจอดรถแบบอิเลคทรอนิกส์พร้อมติดต้ัง

ระหว่างอาคารหอกีฬาและอาคารชลพัฒนา

120,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

งานรักษาความปลอดภัย

116 ตู้ดูดไอสารระเหยสารเคมี 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

117 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายแบบต่อขวด 15,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาพยาธิวิทยา

118 เคร่ืองลดปริมาณสารละลายแบบอัตโนมัติโดยใช้แก๊ส

ไนโตรเจน

759,700.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

119 เคร่ืองนับเซลล์อัตโนมัติ 231,900.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

120 ตู้บ่มเช้ือแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ 270,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

121 ตู้เก็บสารเคมีชนิดรักษาระดับความช้ืนอัตโนมัติ 200,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

122 ตู้เพาะเล้ียงเซลล์คาร์บอนไดออกไซด์ 300,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

123 ฟิลเตอร์ส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์สารพันธุกรรม 367,200.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

124 เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง 300,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

125 ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 25,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

126 ตู้ปลอดเช้ือ 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

127 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ 960,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

128 เคร่ืองเป่าลมร้อน 118,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

129 เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ 150,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์การ

ธนาคารเลือด

130 เคร่ืองให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง 250,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

131 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนย้าย 550,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

132 เคร่ืองใส่ท่อช่วยหายใจส าหรับเด็ก 475,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

133 ชุดอุปกรณ์ระบบฆ่าเช้ือโรคในน้ า 86,900.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

134 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ 55,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

135 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ 985,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

136 เคร่ืองจ้ีตัดและห้ามเลือดแบบส่ันโมเลกุล 1,800,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

137 เคร่ืองแสงความเข้มสูง 1,800,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

138 เคร่ืองเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคล่ือนท่ี 5,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

139 เคร่ืองผสมออกซิเจนกับอากาศ 480,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

140 ชุดเคร่ืองมือท าหัตถการปลูกถ่ายผิวหนังด้วยวิธีแบบตัดตาราง 2,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

141 ชุดผ่าตัดกระดูกหน้าหักโดยการส่องกล้อง 1,954,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์

142 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบเส้นเล่ือย 990,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

143 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกขนาดกลาง 510,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

144 เคร่ืองเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคล่ือนท่ี 4,200,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

145 หมวกป้องกันการติดเช้ือขณะผ่าตัด 397,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

146 เคร่ืองช่ังน้ าหนักส าหรับผู้ป่วยนอนบนเตียง 180,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

147 ตู้กรองอากาศบริสุทธ์ิชนิดปราศจากเช้ือ 350,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสรีรวิทยา



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

148 ตู้เย็นขนาดความจุไม่ต่ ากว่า11คิวบิกฟุต 50,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสรีรวิทยา

149 ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 13 

คิวบิกฟุต

27,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสรีรวิทยา

150 เคร่ืองตัดช้ินเน้ือแบบมือหมุน 550,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสรีรวิทยา

151 เคร่ืองป่ันเหว่ียงขนาดเล็ก 16,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสรีรวิทยา

152 เตียงผ่าตัดไฟฟ้า 4,500,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

153 เคร่ืองตรวจวัดปริมาณน้ าในกระเพาะปัสสาวะ 600,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

154 โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด แอลอีดี แบบ

เคล่ือนท่ี

200,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

155 กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 3,100,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

156 เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิบนแผ่นสไลด์ 428,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

157 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน์แบบความละเอียดสูง 3,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

158 เคร่ืองจ้ีสลายเน้ือเย่ือด้วยพลาสมา 395,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

159 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดหูด้วยกล้อง 571,800.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

160 กล้องส่องตรวจกล่องเสียง 4 มม. 90 องศา 338,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

161 กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและไซนัส 2.7 มม. 0 องศา 200,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

162 กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและไซนัส 2.7 มม. 30 องศา 200,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

163 ไฟผ่าตัด ชนิดสวมศีรษะ 180,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์

วิทยา

164 ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวพร้อมระบบเติมอัตโนมัติ 2,300,500.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

165 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 0.5 - 10 ไมโครลิตร 9,100.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

166 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 10 - 100 ไมโครลิตร 9,100.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

167 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 2 - 20 ไมโครลิตร 9,100.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

168 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 20 - 200 ไมโครลิตร 9,100.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

169 เคร่ืองดูดจ่ายสารละลายขนาด 100 - 1,000 ไมโครลิตร 9,100.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

170 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียล 750,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

171 ไมโครโฟนไร้สาย 61,800.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาอายุรศาสตร์

172 เคร่ืองแยกสารพันธุกรรมแนวนอนพร้อมอุปกรณ์ 53,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์ธาลัสซีเมีย

173 เคร่ืองตรวจหาความผิดปกติของสารพันธุกรรม 900,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์ธาลัสซีเมีย

174 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา 1,500,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์เบาหวานศิริราช

175 เคร่ืองตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันและแข็งตัวของเส้น

เลือดแดงภายในร่างกาย

650,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์เบาหวานศิริราช

176 เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 70,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์เบาหวานศิริราช

177 โปรแกรมการจัดเก็บเน้ือเย่ือ สารน้ าท่ีเช่ือมต่อกับ ข้อมูล

คลินิก 6 หน่วย แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายวิจัย

178 โปรแกรมการจัดเก็บเน้ือเย่ือ สารน้ าท่ีเช่ือมต่อกับข้อมูล

คลินิกส่วนกลาง แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม

10,000,000.00           งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายวิจัย

179 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลคลินิก แขวงศิริราช เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร 6 โปรแกรม

6,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายวิจัย

180 เคร่ืองวิเคราะห์เซลล์มะเร็งในกระแสเลือด (Circulating 

tumor cell detection) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

25,000,000.00           งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายวิจัย



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

181 ชุดวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยสารเรืองแสง

อัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1

 ชุด

7,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน ฝ่ายวิจัย

182 ค่าควบคุมงาน ปรับปรุงห้องเอ็กซเรย์รังสี และหลอดเลือด 

ตึก 72 ปี ช้ัน 2 (ระยะท่ี 1)

254,600.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

183 ปรับปรุงหน่วยตรวจศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และโถงพักคอย

 ตึกผู้ป่วยนอก ช้ัน 4

32,516,700.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

184 ปรับปรุงบันไดหนีไฟ ตึก 72 ปี, ตึก 84 ปี และหอมหิตลา

คารฯ

26,586,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม

185 ซ้ือระบบผลิตน้ าเย็น (Chiller)  ส่วนกลางพร้อมติดต้ัง 18,000,000.00           งบประมาณเงินรายได้ งานซ่อมบ ารุง

186 เคร่ืองปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

 กรุงเทพมหานคร

1,957,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

187 เคร่ืองเขย่าสารละลายชนิดดิจิตอลแบบหมุนวน แขวงศิริราช

 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

35,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

188 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงแบบ

ดิจิตอลชนิดสี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

3,500,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

189 แผ่นน าความร้อน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

492,200.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

190 ตู้อบคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

490,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

191 เคร่ืองน าความร้อนส าหรับหลอดทดลอง 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

321,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

192 เคร่ืองวัดความดันโลหิตและชีพจรอัตโนมัติแบบ 2 ท่อลม 

พร้อมวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

300,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

193 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

190,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

194 โคมไฟผ่าตัดเล็กชนิดล้อเล่ือนสามารถเคล่ือนท่ีได้ แขวงศิริ

ราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

140,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

195 ตู้อบความร้อน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

48,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

196 อุปกรณ์ใช้ท าผ่าตัดไขสันหลังและเย่ือบุหุ้มโป่งออกจากร่อง

โหว่ของกระดูกสันหลังส าหรับทารกในครรภ์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

3,850,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

197 คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

127,600.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช

วิทยา

198 อ่างล้างตาท้ังระบบพร้อมติดต้ัง แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

35,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

199 กล้องวงจรปิด 4 จุดท้ังระบบพร้อมติดต้ัง 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

81,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

200 เคร่ืองสกัดลม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

15,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

201 เล่ือยจ๊ิกซอ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 109,800.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

202 เคร่ืองตัดเฝิอก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

26,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

203 เคร่ืองดูดสูญญกากาศข้ึนรูปเรซ่ิน แขวงศิริราช เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร

460,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

204 เคร่ืองจัดแนวขาเทียมเลเซอร์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

42,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

205 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

997,500.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

206 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

226,800.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

207 เคร่ืองวัดความแข็งแบบดิจิตอล Shore C 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

11,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

208 เคร่ืองตัดซิลิโคนไลน์เนอร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

40,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

209 กล้องบันทึกภาพวีดีโอแบบมีด้ามถือป้องกันการส่ัน แขวงศิริ

ราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

26,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

210 เคร่ืองอบความร้อน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

755,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิริธร

211 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

140,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

212 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

80,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

213 ตู้กันช้ืน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 43,900.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

214 เคร่ืองท าลายเอกสาร แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

30,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

215 พัดลมแบบปรับอากาศ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

60,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

216 พัดลมแบบปรับอากาศ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

60,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

217 พัดลมแบบปรับอากาศ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

20,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

218 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

73,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

219 โทรทัศน์แอลอีดี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

9,000.00                   งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

220 ไมโครโฟนไร้สาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

44,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

221 กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

428,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

222 เลนส์กล้องถ่ายภาพน่ิง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

86,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

223 เลนส์กล้องถ่ายภาพน่ิง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

68,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

224 จอแอลอีดี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 980,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

225 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล แขวงศิริราช เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร

847,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

226 ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

480,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

227 ชุดอินเตอร์คอมส าหรับตัดต่อ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

250,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

228 ไมโครโฟนไร้สาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

64,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

229 โทรทัศน์แอลอีดี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

144,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

230 โครงติดต้ังฉากถ่ายภาพ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

10,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

231 ขาต้ังกล้องถ่ายวีดิโอโทรทัศน์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

14,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

232 ขาต้ังกล้องถ่ายวีดิโอโทรทัศน์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

45,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

233 จอแสดงภาพเคล่ือนไหวขนาดพกพา 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

60,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

234 เคร่ืองเคลือบบัตร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

10,700.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

235 เคร่ืองต้มน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 22 ลิตร 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

24,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

236 เคร่ืองวัดระบบการรับรู้ความรู้สึกต่อแรงกด แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

400,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

237 เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและวัดความอ่ิมตัวของ

 ออกซิเจนในเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

130,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

238 เคร่ืองวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

44,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

239 เตียงนวดสปา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

43,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

240 รถเข็นสแตนเลส ขนาด 2 ช้ัน แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

28,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

241 ตู้อบไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลกรัม แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

270,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

242 เคร่ืองร่อนผงยา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

140,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

243 เคร่ืองยกพาเลท แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

14,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

244 ไมค์ไร้สาย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 222,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

245 เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

81,900.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

246 เคร่ืองพิมพ์เอกสารขาวด า แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

37,500.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

247 พัดลมเป่าไอเย็น แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

14,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

248 เคร่ืองโทรสาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

32,100.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

249 เคร่ืองสแกนเนอร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

60,000.00                 งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

250 เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

2,000,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

251 เคร่ืองจ่ายออกซิเจนอัตราการไหลสูง 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

900,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

252 เคร่ืองควบคุมการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดด า 

ชนิดกระบอกฉีดยา แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

480,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

253 อุปกรณ์เบรดส าหรับวิดีโอลาริงซ์โกสโคป 990,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

254 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพในห้องผ่าตัด แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

290,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

255 เคร่ืองดมยาสลบพร้อมมอนิเตอร์และอุปกรณ์ แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2,700,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

256 ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ขาหุ่นยนต์พร้อม

ชุดอุปกรณ์เคล่ือนไหว อุ้งเชิงกรานเพ่ือการฝึกเดินทาง

กายภาพบ าบัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

14,800,000.00           งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 

รพ.ศิริราช

257 ระบบบริหารและการจัดการเรียน การสอน การประชุม 

และการผ่าตัดทางการแพทย์ 

แบบทางไกลผ่านระบบ เครือข่าย แขวงศิริราช เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร

750,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

258 ระบบบันทึกการเรียน การสอน การประชุม และการผ่าตัด

ทางการแพทย์ แบบทางไกลผ่านระบบ เครือข่าย (Video 

Content Management solution) พร้อมเคร่ืองแม่ข่าย 

แขวงศิริราช 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

2,250,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ฝ่ายสารสนเทศ

259 โปรแกรมวิเคราะห์และการตีความข้อมูลของกลุ่มโอมิกส์ 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

270,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

260 ชุดอัพเกรดกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับส าหรับการท างาน

แบบฟลูออเรสเซนต์หลายสีท่ีมีความไวสูงและระบบเล้ียง

เซลล์บนกล้องจุลทรรศน์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

1,569,000.00             งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

261 เคร่ืองตรวจวัดปริมาณโปรตีนชนิดเซลล์เด่ียวแบบพกพา 

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (rHealth 

ONE with 3 colors and software)

715,800.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

262 เคร่ืองวัดปริมาณสารระดับไมโคร แขวงศิริราช เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพมหานคร

340,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

263 เคร่ืองวัดปริมาณสีฟลูออเรสเซนต์ แขวงศิริราช เขต

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

125,200.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

264 คอมพิวเตอร์เวิร์คสเตช่ัน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร

299,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

265 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธ์ิ

 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

431,000.00                งบประมาณแผ่นดิน - 

งบเงินอุดหนุน

ภาควิชาเภสัชวิทยา

266 เคร่ืองตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก าลังสูง ขนาด 3 เท

สลา พร้อมอุปกรณ์

100,000,000.00          งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

267 เคร่ืองตรวจอวัยวะด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 16,500,000.00           งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

268 เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ 1,300,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

269 เคร่ืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้ า 290,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

270 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส 300,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

271 รถเข็นส าหรับจ่ายยาฉุกเฉิน 155,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

272 เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยา 180,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

273 เคร่ืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้ า 290,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

274 เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมชุดช่วยหายใจ ส าหรับใช้

ในห้องเอ็ม อาร์ ไอ

5,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

275 เคร่ืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้ า ส าหรับใช้ในห้อง

เอ็ม อาร์ ไอ

2,500,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

276 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส 300,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

277 เคร่ืองเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบรุกล้ า 870,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

278 รถเข็นส าหรับจ่ายยาฉุกเฉิน 155,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

279 เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยา 360,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

280 เคร่ืองดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ 2,600,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

281 เคร่ืองบ าบัดด้วยความร้อนแห้งฟลูอิโดเทอร์ราปี 622,400.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

282 เคร่ืองวัด/ฝึกก าลัง/กล้ามเน้ือข้อต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 9,215,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์

โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด

283 เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบช่ังน้ าหนัก

ได้

1,680,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

284 เคร่ืองเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแส

เลือด

3,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

285 ชุดโมดูลวัดปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจ 200,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

286 ชุดบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพลงกระดาษบันทึก 150,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

287 เคร่ืองช่วยทดแทนการท างานของไตชนิดต่อเน่ือง 1,800,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

288 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในชนิดสีระบบดิจิตอล 3,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

289 เคร่ืองตรวจวัดแรงดันและค่าความต้านทาน ชนิดความ

ละเอียดสูงของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

4,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

290 ชุดตรวจวัดและบันทึกค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าความ

ต้านทานของระบบทางเดินอาหารส่วนต้น

1,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

291 ชุดกล้องส่องทางเดินอาหารด้วยกล้องแคปซูล 2,600,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

292 เคร่ืองก าเนิดแสงพร้อมกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 470,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

293 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

ชนิดสีท่ีประมวลภาพด้วยระบบฟูลล่ีดิจิตอล

2,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

294 เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบเคล่ือนท่ีได้ 800,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

295 เคร่ืองมือส าหรับเจาะช้ินเน้ือไต 190,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

296 เคร่ืองพยุงการท างานของหัวใจแบบหน้าจอระบบสัมผัส 3,500,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

297 เคร่ืองเฝ้าระวังข้างเตียงผู้ป่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี

ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก

3,800,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

298 เคร่ืองปรับอุณหภูมิของร่างกาย 800,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

299 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชนิดราวก้ัน

เตียงปิดเต็ม

120,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

300 ชุดบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพลงกระดาษบันทึก 150,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

301 เคร่ืองเฝ้าระวังข้างเตียงผู้ป่วยก่ึงวิกฤตชนิดโมดูล พร้อมมี

ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิกและเคล่ือนย้ายได้

2,750,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

302 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชนิดราวก้ัน

เตียงปิดเต็ม

600,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

303 เคร่ืองเฝ้าติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจชนิดส่งสัญญาณแบบไร้สาย 500,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

304 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันมีระบบ

หย่าเคร่ืองอัตโนมัติ

2,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

305 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อม

แสดงรูปภาพปอดจ าลองและค่าความแตกต่างระหว่างความ

ดันภายในและภายนอกปอดของคนไข้

2,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

306 ชุดศูนย์กลางเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤติพร้อมมีข้อมูล

สนับสนุนทางคลินิก

1,200,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

307 เคร่ืองเฝ้าระวังข้างเตียงผู้ป่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี

ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก

3,800,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

308 ชุดโมดูลวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลมหายใจออก 660,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

309 ชุดบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพลงกระดาษบันทึก 150,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

310 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกปรับได้แบบสวมหน้ากาก 

2 ระดับ

680,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

311 เตียงผู้ป่วยวิกฤตชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบช่ังน้ าหนัก

ได้

1,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

312 เคร่ืองปรับอุณหภูมิของร่างกาย 1,600,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

313 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันมีระบบ

หย่าเคร่ืองอัตโนมัติ

2,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

314 เคร่ืองปรับอุณหภูมิของร่างกาย 800,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

315 ชุดศูนย์กลางเฝ้าระวังสัญญาณชีพผู้ป่วยวิกฤติพร้อมมีข้อมูล

สนับสนุนทางคลินิก

1,200,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

316 เคร่ืองเฝ้าระวังข้างเตียงผู้ป่วยวิกฤติชนิดโมดูล พร้อมมี

ข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก

5,700,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

317 ชุดโมดูลวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีลมหายใจออก 880,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

318 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกปรับได้แบบสวมหน้ากาก 

2 ระดับ

1,360,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

319 ตู้อบเคร่ืองมือแพทย์ชนิดปรับต้ังอุณหภูมิได้ 125,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

320 เคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัดดัชนีมวลกายชนิดดิจิตอลพร้อมท่ีวัด

ส่วนสูง

25,300.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

321 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 25,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

322 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร 

พร้อมขวดบับเบอร์

39,200.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

323 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ 700,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

324 เตียงผู้ป่วยแบบเคล่ือนย้ายได้ 72,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

325 เคร่ืองเป่าลมร้อน 177,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

326 ตู้เย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว 40,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

327 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 150,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

328 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ 700,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

329 เตียงผู้ป่วยแบบเคล่ือนย้ายได้ 72,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

330 เคร่ืองเป่าลมร้อน 177,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

331 ตู้เย็นแช่ยา แบบ 1 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 คิว 40,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

332 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 150,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

333 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยาแบบทีซีไอ 190,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

334 รถดมยา (แสตนเลส) 78,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

335 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมท่ีนอน 

(ข้างเตียงสแตนเลส)

144,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

336 เคร่ืองช่วยหายใจความดันบวกแบบอัตโนมัติ 180,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

337 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 960,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

338 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรชนิดเคล่ือนย้าย 1,350,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

339 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 4,004,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

340 เคร่ืองให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง 540,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

341 ชุดดูดของเหลวจากโพรงทรวงอก 1,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

342 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2  กระบอกตา 65,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

343 เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดลมไหลเวียน 90,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

344 เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดลมไหลเวียน 90,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

345 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมด้วย

ปริมาตรและความดันพร้อมฟังก์ช่ันการประเมินค่า

สารอาหารในการรักษา

1,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

346 เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดลมไหลเวียน 90,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

347 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ชนิดควบคุมด้วย

ปริมาตรและความดันพร้อมฟังก์ช่ันการประเมินค่า

สารอาหารในการรักษา

1,400,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

348 เคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 149,800.00                งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ

ธนาคารเลือด

349 คีมรีดสายถุงเลือด 63,600.00                 งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาเวชศาสตร์การ

ธนาคารเลือด

350 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 62,500.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

351 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร 

พร้อมขวดบับเบอร์

49,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

352 ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง 25,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
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353 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร 

พร้อมขวดบับเบอร์

19,600.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

354 โต๊ะคร่อมเตียง พร้อมล้อเบรก 29,500.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

355 โต๊ะวางเคร่ืองมือผ่าตัด 2 ช้ัน ขอบหงาย ขนาด 40x45x90 

ซม.

8,400.00                   งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

356 ไฟส าหรับส่องท าหัตถการข้างเตียง 35,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

357 รถเข็นส าหรับผู้ป่วยน่ังถ่ายอุจจาระ 7,500.00                   งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

358 รถสแตนเลส 2 ช้ัน ช้ันบนมีหลุมส าหรับวางกะละมังเช็ดตัว 

2 ใบ

19,400.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

359 เคร่ืองตรวจอวัยวะสนามแม่เหล็กก าลังสูงร่วมรักษาพร้อม

อุปกรณ์

150,000,000.00          งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

360 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีพร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สาย 16,000,000.00           งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

361 เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงระบบดิจิตอลแบบสามมิติ 8,000,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

362 ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบยืน 1,100,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

363 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไประบบดิจิตอล 2 ดีเทคเตอร์ 16,000,000.00           งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชารังสีวิทยา

364 ชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดิทัศน์ 1,520,000.00             งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาอายุรศาสตร์

365 ชุดวัดอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนัง 0-15 ลิตร 20,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

366 เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 57,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

367 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 140,000.00                งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

368 แผ่นรองนอนเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 50,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

369 ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค 36,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล

370 เสาน้ าเกลือ 39,000.00                 งบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายการพยาบาล
หมายเหตุ: เป็นแผนจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับรายการใหม่ท่ีอนุมัติประจ าปีงบประมาณ ไม่รวมรายการผูกพันจากปีก่อน



หน่วย: บาท

ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

รวมท้ังส้ิน         640,427,000.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี         640,427,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 401,027,000.00        

1 เคร่ืองตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 90,000,000.00           เงินรายได้ ศูนย์เอกซเรย์

2 พัฒนาระบบ IS-H, i.s.h. med Implementation Phase 3 86,250,000.00           เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 พัฒนาระบบ Security Protection Solution 28,750,000.00           เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

4  ระบบ Project Management Office ส าหรับดูแลเร่ือง

โครงการ (PMO)

28,750,000.00           เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 Application บนมือถือส าหรับ Access SAP เพ่ือท าการ

อนุมัติ PR, PO บนมือถือ (Flori Implementation)

23,000,000.00           เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ SAP 23,000,000.00           เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 โน้ตบุ๊คและคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (Notebook  & Computer

 PC)

10,500,000.00           เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

9 เคร่ืองดมยาสลบ Anesthetic machine 7,500,000.00             เงินรายได้ งานวิสัญญี

10 พัฒนาระบบ Helpdesk 5,750,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ระบบในการเช่ือมต่อเครือข่ายของโรงพยาบาลจากภายนอก 

(VPN for Mobility)

5,750,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ŸApplication ระบบ Competency Assessment & IDP 

(HRD)

5,000,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

13 ระบบสารสนเทศผู้ป่วยฉุกเฉินและรถพยาบาล 5,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

14 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา(Slit lamp) 5,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

15 เคร่ืองถ่ายภาพช้ันประสาทตาส่วนหน้า (Visante) 4,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

16 เคร่ืองถ่ายภาพจอประสาทตา (OCT) 4,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

7 เคร่ืองช่วยหายใจผู้ใหญ่ 4,000,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤต A (Sur)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวดงบลงทุน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
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7 เคร่ืองช่วยหายใจผู้ใหญ่ 4,000,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤต B (Med)

7 เคร่ืองช่วยหายใจผู้ใหญ่ 4,000,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤตหัวใจ

17 ชุดกล้องส่องล าไส้เล็กชนิดบอลลูนเด่ียว 3,700,000.00             เงินรายได้ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

18 Access Point 50 เคร่ือง and Network Switch 20 ตัว /

1ระบบ

3,450,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

19 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 3,450,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

20 Application Software 3,450,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

21 ระบบขยายหน่วยความจ าเซิร์ฟเวอร์ (Server Memory 

ส่วนขยาย)

3,450,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

22 โน้ตบุ๊ค(Notebook) 3,220,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 Application ระบบ HR Report (BI Dashboard) (HRM) 3,000,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

24 iPad 2,484,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 เคร่ืองเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2,000,000.00             เงินรายได้ งานวิสัญญี

26 ระบบทันตกรรม ดิจิตอล 3 มิติ (T-Sharp) 1,800,000.00             เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

27 ตู้เย็นเก็บโลหิต 1,600,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

28 เคร่ืองถ่ายภาพจอตา (Fundus camera) 1,500,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

29 เคร่ืองข้ึนรูปฟันปลอม (MILL) 1,500,000.00             เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

30 เคร่ืองวัดเลนส์แก้วตาเทียม (IOL MASTER) 1,200,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

31 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) 1,080,000.00             เงินรายได้ งานสนับสนุนบริการท่ัวไป

32 Application ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน Online 

(HRM)

1,000,000.00             เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

33 เคร่ืองถ่ายภาพจอตาแบบมุมกว้าง 1,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

34 เคร่ืองเลเซอร์ยิงจอประสาทตา (Argon laser) 1,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

35 เคร่ืองเลเซอร์ยิงต้อหิน (PI laser) 1,000,000.00             เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

36 Bed side monitor(PHILIPSรุ่นVM) 1,000,000.00             เงินรายได้ ส่วนบริการเตรียมผ่าตัด

และพักฟ้ืน

37 เคร่ืองอุ่นเลือดและส่วนประกอบของเลือด(Plasmaterm) 800,000.00                เงินรายได้ งานวิสัญญี

38 ตู้ Freezer 800,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

39 รถเข็นปรับระดับได้ Stiker 747 800,000.00                เงินรายได้ งานสนับสนุนบริการท่ัวไป

40 เคร่ืองสแกน (Scanner) 700,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

41 ผ้าม่านส ารองส าหรับหมุนเวียนน าไปซัก 700,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารจัดการอาคาร

และระบบขนส่ง

42 รถน่ัง (Wheel Chair) 640,000.00                เงินรายได้ งานสนับสนุนบริการท่ัวไป

43 โครงผ้า 600,000.00                เงินรายได้ งานผ้า

44 ลู่ว่ิงสายพาน (Treadmill) 600,000.00                เงินรายได้ คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหัวใจ

45 เคร่ืองวัดความดันตา(NCT) 600,000.00                เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

46 เคร่ืองวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto-K) 600,000.00                เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

47 Application ระบบแฟ้มประวัติพนักงาน(E-Profile) (HRM) 500,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

48 ช่ือโครงการ complaint system อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

รวมถึง software เพ่ือใช้ในการจัดการกับข้อร้องเรียน

500,000.00                เงินรายได้ สายงานสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์

49 เคร่ืองช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าอย่างต่อเน่ือง (Continuous

 Passive Movement of Knee)

500,000.00                เงินรายได้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ

กายภาพบ าบัด

50  เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ (B Scan) 500,000.00                เงินรายได้ ศูนย์จักษุ

51 ทีวีจอแสดงผล (TV Display) 500,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายการตลาด

52 เตียง Bobath (เตียงไฟฟ้า) 370,000.00                เงินรายได้ คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหัวใจ

53 เคร่ืองอุ่นสายน้ าและเลือดแบบเคล่ือนย้าย(S line) 300,000.00                เงินรายได้ งานวิสัญญี

54 บูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 250,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

55 เคร่ืองสแกนน้ิวมือ (Finger Scan) 242,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

56 เคร่ืองสแกนน้ิวมือ (Finger Scan) 240,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

57 เคร่ืองพิมพ์บัตรผู้ป่วย 230,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

58 เคร่ืองมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เคร่ือง Thopaz 220,000.00                เงินรายได้ ส่วนวิศวกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์

59 ช่ือโครงการ SPEED PROJECT IPD อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

รวมถึง software เพ่ือใช้ในการลดระยะเวลารอคอย

200,000.00                เงินรายได้ สายงานสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์

60 ช่ือโครงการ SPEED PROJECT OPD อุปกรณ์และเคร่ืองมือ

รวมถึง software เพ่ือใช้ในการลดระยะเวลารอคอย

200,000.00                เงินรายได้ สายงานสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์

61 อุปกรณ์ฝึกมือ/ออกก าลังมือ และฝึก กิจวัตรประจ าวันทาง

กิจกรรมบ าบัด

200,000.00                เงินรายได้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ

กายภาพบ าบัด

62 เคร่ืองป่ันตกตะกอนเลือด 200,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

63 อุปกรณ์ก าหนดนัดยิง Dongle 180,000.00                เงินรายได้ ศูนย์ผิวหนัง

64 หูฟังแบบสวมหัว (Head set) 150,000.00                เงินรายได้ ประสานผู้ป่วยและรับนัด

65 เคร่ือง Scan หลอดเลือด 150,000.00                เงินรายได้ งานเคมีบ าบัด



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

66 เคร่ืองรับโทรศัพท์ Cisco ส าหรับ call center 150,000.00                เงินรายได้ ประสานผู้ป่วยและรับนัด

67 เคร่ืองมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เคร่ือง 

Intermittant Mobile Suction

100,000.00                เงินรายได้ ส่วนวิศวกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์

68 เคร่ืองให้ยาอัตโนมัติแบบ Target controlled infusion 

(TCI) 

100,000.00                เงินรายได้ งานวิสัญญี

69 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่นชุดเคร่ืองมือในการ

ช่วยตรวจทางการแพทย์

100,000.00                เงินรายได้ ศูนย์เด็ก

70 Immobilization device 100,000.00                เงินรายได้ งานรังสีรักษา

71 กล้อง Webcam 100,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

72 เก้าอ้ี 100,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

73 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส านักงาน 100,000.00                เงินรายได้ ประสานผู้ป่วยและรับนัด

74 เคร่ืองมือผ่าตัดเล็ก 80,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

75 ท่อสูญญากาศ (Vacuum Pipeline) 80,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการเตรียมผ่าตัด

และพักฟ้ืน

76 ตู้เย็น 78,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริหารจัดการอาคาร

และระบบขนส่ง

77 เคร่ืองมือแพทย์ในระบบ Equipment Pool เคร่ือง Heat 

Nebulizer

75,000.00                 เงินรายได้ ส่วนวิศวกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์

78 เคร่ืองมือขยายกระดูก (Bone condenser) 72,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

79 อุปกรณ์ถอนรากฟันเทียม (Dental Implant Remover) 72,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

80 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดไซนัส (sinus surgery kit) 72,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

81 รถเข็นสัมภาระ 72,000.00                 เงินรายได้ งานสนับสนุนบริการท่ัวไป

82 Feeding Pump 70,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลหอ

ผู้ป่วย 12A

83 เคร่ืองพิมพ์สายรัดข้อมือ (Printer WristBand) 69,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

84 รถวางอุปกรณ์ข้างเตียงในห้องพักฟ้ืน 68,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการเตรียมผ่าตัด

และพักฟ้ืน

85 อุปกรณ์วัดปริมาตรของของเหลว (Fixed Volume 

Autopipeette)

64,000.00                 เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

86 เคร่ืองวัดมวลกาย 60,000.00                 เงินรายได้ งานโภชนาการ

87 จอ Monitor ส าหรับประชาสัมพันธ์ 60,000.00                 เงินรายได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

88 โต๊ะ 60,000.00                 เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

89 เคร่ืองมือตัดเล็บ 50,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

90 เคร่ืองส่ันปอด Vibrator 50,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ

กายภาพบ าบัด

91 ค่าของเล่นเด็ก (ทดแทน) 50,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์เด็ก

92 กระเป๋าอุปกรณ์ฉุกเฉิน 30,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน

93 เก้าอ้ีปรับเอนนอน 30,000.00                 เงินรายได้ คลินิกจิตเวช

94 อุปกรณ์ท าฟัน (ROOT ZX MINI #5350573 -J.MORITA) 30,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

95 ตู้เก็บเอกสาร 30,000.00                 เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

96 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงบรรยาย 30,000.00                 เงินรายได้ งานโภชนาการ

97 เคร่ืองขุดหินน้ าลายไฟฟ้า (Piezo Scaler รุ่น PS 25B) 25,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

98 Neat Nebulizer1เคร่ือง 25,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลหอ

ผู้ป่วย 12A

99 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด 20,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลหอ

ผู้ป่วย 12A

100 ตู้เก็บเส้ือกาวน์ รองเท้า 20,000.00                 เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

101 ตู้ใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือส าหรับผู้ป่วย (มีล้อ 2 ตู้) 20,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริการพยาบาลหอ

ผู้ป่วย 12A

102 โต๊ะท างาน 20,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์เฉพาะทาง

103 ตู้เหล็กล้อเล่ือน 20,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์เฉพาะทาง

104 Printer กระดาษเทอร์มอล 19,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

105 สายวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจน (SEN 217 SEN 218 A 

Flexible Finger Sensor)

12,000.00                 เงินรายได้ ศูนย์อายุรกรรม

64 หูฟังแบบสวมหัว (Head set) 12,000.00                 เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

106 กล้องดิจิตอล 10,000.00                 เงินรายได้ งานต้อนรับและลงทะเบียน

107 อุปกรณ์แกนยึดรากฟัน (DT Light Post  ILL. X-RO KIT) 8,000.00                   เงินรายได้ ศูนย์ทันตกรรม

108 เก้าอ้ีมีล้อ มีท้าวแขน มีพักหลัง 8,000.00                   เงินรายได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง

การแพทย์เฉพาะทาง

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 239,400,000.00        

109 หอพักพยาบาล 185,000,000.00          เงินรายได้ ส่วนจัดซ้ือและพัสดุ

110 ปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์/คลีนิกผู้ป่วยนอกขนาด 5,000 ตร.ม. 50,000,000.00           เงินรายได้ ส่วนบริหารจัดการอาคาร

และระบบขนส่ง

111 ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องปฏิบัติการ 800,000.00                เงินรายได้ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

112 เดินสายเครือข่าย (Network Cabling) 700,000.00                เงินรายได้ ส่วนบริหารระบบโครงข่าย 

ITและแอพลิเคชัน

113 ปรับปรุงห้องประชุมเภตราและสายชล 500,000.00                เงินรายได้ สายงานสนับสนุนบริการ

ทางการแพทย์

114 ทาสีปรับปรุงพ้ืนท่ี CSSD 500,000.00                เงินรายได้ งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

115 ทาสีปรับปรุงพ้ืนท่ี CSSD Zone GI 500,000.00                เงินรายได้ งานเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ

116 ปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องโภชนาการ 500,000.00                เงินรายได้ งานโภชนาการ

117 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ 500,000.00                เงินรายได้ งานผ้า

118 ส่วนปรับปรุงอาคารห้องประสานงานเหตุฉุกเฉิน 400,000.00                เงินรายได้ ศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน



หน่วย: บาท

ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

รวมท้ังส้ิน         200,446,300.00

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี           15,750,000.00

ครุภัณฑ์ 15,750,000.00          

1 เคร่ืองมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยคล่ืนความถ่ีสูง ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3,500,000                  งบประมาณแผ่นดิน-

อุดหนุนท่ัวไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

2 ชุดเคร่ืองดมยาสลบ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2,250,000                  งบประมาณแผ่นดิน-

อุดหนุนท่ัวไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

3 เคร่ืองโฮล์เมียมเลเซอร์ส าหรับผ่าตัดน่ิวในทางเดินปัสสาวะ 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

4,500,000                  งบประมาณแผ่นดิน-

อุดหนุนท่ัวไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

4 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง5,500,000                  งบประมาณแผ่นดิน-

อุดหนุนท่ัวไป

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 184,696,300.00        

ครุภัณฑ์ 40,000,000.00          

1 เคร่ืองดมยาสลบ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 1 ชุด

1999000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

2 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดห้ิวถือ

 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3000000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

3 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดตาต้อกระจกแบบใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสูง 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

3500000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

4 ชุดเคร่ืองวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1000000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

5 ชุดสว่านไฟฟ้ารอบความเร็วสูงส าหรับผ่าตัดกระโหลกศีรษะ

และกระดูกสันหลัง ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

1600000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

6 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ ต าบล

ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เคร่ือง

1200000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวดงบลงทุน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

7 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพส าหรับ

ผู้ป่วยเชิงวิกฤต ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 4 เคร่ือง

1800000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

8 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมกระตุ้นจังหวะ

หัวใจภายนอก ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 3 เคร่ือง

1050000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

9 เคร่ืองกระตุกหัวใจพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ

ผู้ป่วย ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 

เคร่ือง

850000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

10 เคร่ืองตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เคร่ือง

56000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

11 เคร่ืองรักษาด้วยความเย็น ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล

 จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

500000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

12 เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

70000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

13 เคร่ืองช่วยหายใจ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 2 เคร่ือง

3000000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

14 เตียงผ่าตัด ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 2 ชุด

6400000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

15 โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ติดเพดาน ต าบลศาลายา อ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

4000000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

16 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เคร่ือง

500000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

17 เคร่ืองเฝ้าและติดตามการท างานของสัญญาณชีพชนิดข้าง

เตียง ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 

เคร่ือง

1350000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

18 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติชนิดเคล่ือนท่ี ต าบลศาลายา 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เคร่ือง

700000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

19 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและปริมาตรแบบ

เคล่ือนย้ายได้ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 1 เคร่ือง

750000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

20 เตียงเคล่ือนย้ายชนิดเอกซเรย์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เตียง

660000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

21 เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบมีราวก้ัน ต าบล

ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เตียง

840000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก



ล าดับ รายการ งบประมาณโครงการ แหล่งเงิน หน่วยงาน

22 เคร่ืองช่ังน้ าหนักพร้อมท่ีวัดส่วนสูงชนิดไฟฟ้า ต าบลศาลายา

 อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง

53000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

23 เคร่ืองช่ังผ้าอ้อมแบบดิจิตอล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เคร่ือง

9000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

24 เคร่ืองวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพ

จร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 

เคร่ือง

40000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

25 เคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ชนิดไม่สัมผัสผู้ป่วย ต าบล

ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 เคร่ือง

12500 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

26 โต๊ะเมโยแบบ 4 ล้อ พร้อมถาด ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว

10500 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

27 ตู้เย็นแช่ยา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 1 ตู้

50000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

28 รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 1 คัน

5000000 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

ส่ิงก่อสร้าง 144,696,300.00        

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะท่ี 2 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

109147500 แผนงานบูรณาการ

พ้ืนท่ีระดับภาคระดับ

ภาค

ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก

2 อาคารหอพักเจ้าหน้าท่ี 1 งาน 35548800 เงินรายได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนา

ภิเษก
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