
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 10 รายการ ดังนี้ 
                       ๑.เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย              จ านวน  4 เครื่อง 
                       2.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า    จ านวน  2 เครื่อง 
                          700ลติร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู     
                       3.เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์    จ านวน  1 เครื่อง 
                          100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า240ลิตร 
                       4.ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร                       จ านวน  1 เครื่อง 
                       5.เครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด                                    จ านวน  1 เครื่อง 
                       6.ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต                                    จ านวน  1 เครื่อง 
                       7.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ                         จ านวน  1 เครื่อง 
                       8.เตียงตรวจโรคทั่วไป                                                           จ านวน  2 เตียง 
                       9.เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน               จ านวน  2 เครื่อง 
                       10.เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric                                    จ านวน  1 เครื่อง 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสันทราย  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   4,747,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
     2.1 เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 55,000.00 บาท 
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 220,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
     2.2 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่ง
ทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น
เงิน 1,680,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
     2.3 เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,270,000.00 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) 
     2.4 ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  100,000.00 บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน)  
     2.5 เครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000.00 บาท (สองหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 
     2.6 ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
     2.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  27,000.00 บาท (สองหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)  
     2.8 เตียงตรวจโรคทั่วไป จ านวน 2 เตียง ๆ ละ 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 
12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
     2.9 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000.00 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
     2.10 เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  50,000.00 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ก าหนดราคากลางจากราคาท้องตลาด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,747,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน    
บาทถ้วน) 



3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)    จาก 22 กุมภาพันธ์ 2564 
     เป็นเงิน 4,747,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  จากกองบริหารการสาธารณสุข และจากบริษัทห้างร้าน 
     1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
     2. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
     3. บริษัท อินโฟ จ ากัด 
     4. บริษัท น าวิวัฒน ์
     5. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
     6. ร้านบีเอส ซัพพลาย 
    
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
      1.  นางงามพิศ          จันทร์ทิพย์    ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ 
      2.  นางจิรัฐยา           จุลมนต์       ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    กรรมการ 
      3.  นายยุทธพงษ์        หล้ากาศ      ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิค                                   กรรมการ  
 


