
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 38 รายการ  

                        1.1 เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Gastric suction) จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 
15,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
                        1.2 เครื่องส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope) จ านวน 1 เครื่อง ในราคา13,500.00 
บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                        1.3 เครื่องช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ่ Ambu  bag จ านวน 19 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
1,900.00 บาท รวมเป็นเงิน 36,100.00 บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
                        1.4 เครื่องช่วยหายใจส าหรับเด็ก  Ambu bag จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 3,150.00 บาท 
(สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                        1.5 ชุดตรวจหู ตา  (Ophthalmoscope) จ านวน 1  เครื่อง ในราคา 11,000.00 บาท     
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
                        1.6 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิด Digital มีล้อเลื่อน จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 10,700.00 
บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                        1.7 เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอท มีล้อเลื่อน จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 7,500.00 
บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                        1.8 เครื่องวัดความอ่ิมตัวออกซิเจน จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 17,600.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 35,200.00 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                        1.9 เครื่องชั่งน  าหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 19,000.00 
บาท รวมเป็นเงิน 38,000.00 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                        1.10 เครื่องชั่งน  าหนักเด็ก จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 10,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อย    
บาทถ้วน) 
                        1.11 เตยีงผู้ป่วยแบบไฟฟ้าพร้อมที่นอน จ านวน 12 เตียง ในราคาเตียงละ 55,000.00 
บาท รวมเป็น 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
                        1.12 เตยีงเฟาว์เลอร์ แบบสูงพร้อมราวกั นเตียง 3 ไกส์พร้อมที่นอน จ านวน 26 เตียง ใน
ราคาเตียงละ 25,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                        1.13 เสาน  าเกลือ 2 ตะขอ จ านวน 12 ต้น ในราคาต้นละ 1,450.00 บาท รวมเป็นเงิน 
17,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                        1.14 เสาน  าเกลือ 4 ตะขอ จ านวน 5 ต้น ในราคาต้นละ 1,750.00 บาท รวมเป็นเงิน 
8,750.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                        1.15 ถังขยะกลมสแตนเลสมีล้อ จ านน 3 ใบ ในราคาใบละ 2,300.00 บาท รวมเป็นเงิน 
6,900.00 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
                        1.16 ถังขยะกลมสแตนเลสไม่มีล้อ จ านวน 2 ใบ ในราคาใบละ 1,800.00 บาท รวมเป็น
เงิน3,600.00 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                        1.17 รถเข็นฉุกเฉิน 3 ชั น 1 Emergency จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 20,000.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 



                          1.18 รถเข็นแจกยา 40 ช่อง จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 6,750.00 บาท รวมเป็นเงิน 
13,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          1.19 รถเข็นท าแผล จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 11,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 
23,000.00 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
                          1.20 รถเข็นแฟ้ม 15 แฟ้ม จ านวน 1 คัน รวมเป็นเงิน 8,000.00 บาท (แปดพันบาท
ถ้วน) 
                          1.21 ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส  จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 5,100.00 บาท รวมเป็น
เงิน 10,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
                          1.22 รถเข็นฉีกยาแบบสแตนเลส จ านวน 4 คัน ในราคาคันละ 6,000.00 บาท รวมเป็น
เงิน 24,0000.00 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
                          1.23 รถเข็นของสแตนเลส 2 ชั น ขอบหงาย จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 5,500.00 บาท (ห้า
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          1.24 รถเข็นของสแตนเลส 3 ชั น ขอบหงาย จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 6,950.00 
บาท รวมเป็นเงิน 13,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
                          1.25 รถเข็นส าหรับวางเครื่องมือ 2 ชั น ไม่มีขอบ จ านวน 1 คัน ในราคา 5,000.00 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 
                          1.26 กระดาน CPR จ านวน 2 แผน่ ในราคาแผ่นละ 1,950 บาท รวมเป็นเงิน 3,900.00 
บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
                          1.27 กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จ านวน 2 แผ่น ในราคาแผ่นละ 7,300.00 บาท รวมเป็น
เงิน 14,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
                          1.28 รถเข็นใส่ผ้าเปื้อน จ านวน 6 คัน ในราคาคันละ 3,700.00 บาท รวมเป็นเงิน 
19,200.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                          1.29 รถเข็นเปลนอน จ านวน 3 คัน ในราคาคันละ 19,800.00 บาท รวมเป็นเงิน 
59,400.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                          1.30 รถเข็นผู้ป่วย จ านวน 3 คัน ในราคาคันละ 3,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,000.00 
บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
                          1.31 รถเข็นวางอ่างล้างมือคู่พร้อมอ่าง จ านวน 1 คัน ในราคา 4,300.00 บาท (สี่พัน     
สามร้อยบาทถ้วน) 
                          1.32 รถเข็นของสแตนเลส 3 ชั น จ านวน 1 คัน ในราคา 7,350.00 บาท (เจ็ดพันสาม
ร้อย  ห้าสิบบาทถ้วน) 
                          1.33 โครงแขวนหม้อนอน จ านวน 1 คัน ในราคา 8,700.00 บาท (แปดพันเจ็ดร้อย      
บาทถ้วน) 
                          1.34 เก้าอี กลม สแตนเลสมีล้อ จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 5,200.00 บาท รวมเป็นเงิน 
10,400.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                          1.35 รถเข็น Mayo จ านวน 5 คัน ในราคาคันละ 4,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 
20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                          1.36 บันไดเหยียบขึ นเตียง 1 ชั น จ านวน  5 ตัว ในราคาตัวละ 580.00 บาท รวมเป็นเงิน 
2,900.00 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 



                          1.37 รถเข็นแจกยกสแตนเลสแบบแนวตั ง 20 ช่อง จ านวน 1 คัน ในราคาคันละ 
31,000.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
                          1.38 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จ านวน 1 
เครือ่ง ในราคาเครื่องละ 330,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั งสิ น 2,191,950.00 
บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสันทราย  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2.  วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2,191,950.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) 
 

3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  1 กันยายน 2563 

     เป็นเงิน 2,191,950.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
4.  แหลง่ที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  จาก 3 บริษัท 

     1. หจก.เมดิคอล อคีวิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 

     2. บริษัท บี.เค.แพร่ มาร์เก็ตติง้ 

     3. เอสพีด ีซัพพลาย แอนด์ เซอร์วสิ 

     4. หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป 

     5. บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 

     6. บริษัท เบอร์ลิน เยอรมน ีอมิพอร์ท จ ากัด 

      

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผูก้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

      1.  นางงามพิศ        จันทร์ทิพย์      ต าแหนง่  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

      2.  นางอัมพร          รอดสุทธิ์       ต าแหนง่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               กรรมการ 

      3.  นางจริัฐยา         จุลมนต ์        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ              กรรมการ 

  

 


