
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 21 รายการ ดังนี้ 
                ๑.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล   จ านวน  1 เตียง 
                2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ   จ านวน  1 เครื่อง 
                3.เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วย          จ านวน  1 เครื่อง 
                   มอเตอร์ไฟฟ้า 
                4.เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ       จ านวน  1 เครื่อง 
                5.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด         จ านวน  1 เครื่อง 
                6.เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน                                     จ านวน  2 เครื่อง 
                7.เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก(Shock wave) แบบ Radial             จ านวน  1 เครื่อง 
                8.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical simulation)                    จ านวน  1 เครื่อง 
                9.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์                             จ านวน  1 เครื่อง 
                10.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้                         จ านวน  1 เครื่อง 
                11.เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน                    จ านวน  4 เครื่อง 
                12.ชุดตรวจห ูตา (Opthalmo Otoscope)                                        จ านวน  1 ชุด 
                13.เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง                                          จ านวน  1 เครื่อง 
                14.เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic                                       จ านวน  1 เครื่อง 
                15.หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น (พร้อมแผ่นความร้อน)   จ านวน  1 เครื่อง 
                16.เตียงตรวจภายใน                                                                   จ านวน  1 เตียง 
                17.เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก                                              จ านวน  1 เตียง 
                18.โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก                                                    จ านวน  4 ชุด 
                19.รถเข็นท าแผล                                                                       จ านวน  1 คัน 
                20.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน                           จ านวน  1 เครื่อง 
                21.เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง                                จ านวน  1 เครื่อง     
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสันทราย  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   7,735,500.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     2.1 เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จ านวน  1 เตียง  เป็นเงิน 1,760,000.00 บาท (หนึ่ง
ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
     2.2 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
     2.3 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
     2.4 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
     2.5  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จ านวน 3 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
330,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
     2.6 เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 160,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 320,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)    
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     2.7  เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial จ านวน 1 เครื่อง    เป็นเงิน 
900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  
     2.8  เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical simulation) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 215,000.00 
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
     2.9 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 375,000.00 บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
     2.10 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 260,000.00 บาท 
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
     2.11  เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 4 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 
30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
     2.12 ชุดตรวจหู ตา (Opthalmo Otoscope) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000.00 บาท    (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  
     2.13 เครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  
     2.14 เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน)  
     2.15 หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แผ่น(พร้อมแผ่นความร้อน) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
     2.16 เตียงตรวจภายใน จ านวน 1 เตียง เป็นเงิน 21,300.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)  
     2.17 เตียงฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก จ านวน 1 เตียง เป็นเงิน 15,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  
     2.18 โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จ านวน 4 ชุด ในราคาชุดละ 18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน 72,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
     2.19 รถเข็นท าแผล  จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 11,700.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
     2.20 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000.00 บาท (เจ็ด
หมื่นบาทถ้วน)  
     2.21 เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000.00 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน)  
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จาก 2 มีนาคม 2565 
     เป็นเงิน 7,735,500.00 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  จากกองบริหารการสาธารณสุข และจากบริษัทห้างร้าน 
     1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
     2. บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร จ ากัด 
     3. บริษัท บี เจ ซี 
     4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น 
     5. บริษัท อินเตอร์เมด จ ากัด 
     6. บริษัท ซีนิธ ซายน์ จ ากัด 
     7. บริษัท ฮอร์ส เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
     8. บริษัท สุทินดา 



                                                              -2- 
      9.บริษัท ประภัสสร  เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 
      10.บริษัท วันวันดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
      11.บริษัท เอสซ ีเดนทอล อีควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
      12.บริษัท เอ็นราฟ – โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ากัดฃ 
      13. บริษัท เอ็น.เค.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ จ ากัด 
      14. บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 
      15. บริษัทเอสดีเอส เกอร์ จ ากัด 
      16. บริษัท ซีทีเอ็ม โกลเบิล จ ากัด 
      17. บริษัท ฟินิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
      
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
      1.  นางงามพิศ          จันทร์ทิพย์       ต าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                   ประธานกรรมการ 
      2.  นางหทัยกาญจน์    การกะสัง        ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    กรรมการ 
      3.  นางอรพินท์          ศิริโชติตระการ ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    กรรมการ 
      4.  นายสราวธุ           ทมโยธา         ต าแหน่ง   นกักายภาพบ าบัดช านาญการ                  กรรมการ 
      5.  นายยุทธพงษ์        หล้ากาศ         ต าแหน่ง   นายช่างเทคนิค                                   กรรมการ  
 


