
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ช่ือโครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 16 รายการ ดังน้ี 
            1.เครื่องปั่นแยกองค์ประกอบโลหิตควบคุมด้วยความเย็น 12 ถุง  จ านวน  1  เครื่อง 
            2.เครื่องเขย่าพร้อมช่ังน้ าหนักถุงเลือดอัตโนมัติ                       จ านวน  2  เครื่อง 
            3.เตียงรับบริจาคโลหิต (ปรับนอนได้)                                  จ านวน  2  เตียง 
            4.เครื่องซีลสายถุงเลือด                                                  จ านวน  1  เครื่อง 
            5.เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคล่ือนที่                         จ านวน  1  เครื่อง 
            6.เครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิตDouble bag Triple bag     จ านวน  1  เครื่อง 
            7.เครื่องช่ังน้ าหนักถุงเลือด                                              จ านวน  1  เครื่อง 
            8.ตู้เย็นเก็บเลือด 2 ประตู ขนาด 50 คิว                             จ านวน  1  เครื่อง 
            9.ตู้แช่แข็งพลาสมา                                                      จ านวน  1  เครื่อง 
            10.ล้อเข็นสแตนเลสมีล้ินชัก                                            จ านวน  2  คัน 
            11.เครื่องเขย่าเกล็ดเลือด                                               จ านวน 1  เครื่อง 
            12.เครื่องช่ังน้ าหนัก                                                     จ านวน 1  เครื่อง 
            13.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ                               จ านวน 1  เครื่อง 
            14.เครื่องปั่นการเข้ากันได้ของเลือด(serofuge)                     จ านวน 1 เครื่อง 
            15.อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water  bath)                           จ านวน 1 เครื่อง 
            16.เครื่องวัดความเข้มข้นของเลือด                                    จ านวน 2 เครื่อง 

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสันทราย  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,078,100.00 บาท (ส่ีล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
     2.1 เครื่องปั่นแยกองค์ประกอบโลหิตควบคุมด้วยความเย็น 12 ถุง จ านวน ๑ เครื่อง ในราคา 
2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
     2.2 เครื่องเขย่าพร้อมช่ังน้ าหนักถุงเลือด อัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 100,000.00 บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน) รวมจ านวนเงิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
     2.3 เตียงรับบริจาคโลหิต (ปรับนอนได้) จ านวน 2 เตียง ในราคาเตียงละ 69,000.00 บาท (หกหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) รวมจ านวนเงิน 138,000.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
     2.4 เครื่องซีลสายถุงเลือด จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 130,000.00 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  
     2.5 เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคล่ือนที่ จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 130,000.00 บาท (หน่ึ งแสน
สามหมื่นบาทถ้วน)  
     2.6 เครื่องบีบแยกส่วนประกอบโลหิต Double bag Triple bag จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 7,500.00 บาท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
     2.7 เครื่องช่ังน้ าหนักถุงเลือด จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 150,000.00 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
     2.8 ตู้เย็นเก็บเลือด 2 ประตู ขนาด 50 คิว จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 278,000.00 บาท (สองแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
     2.9 ตู้แช่แข็งพลาสมา จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 15,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
    2.10 รถเข็นสแตนเลสมีล้ินชัก จ านวน 2 คัน ในราคาคันละ 13,200.00 บาท (หน่ึงหมื่นสามพันสองร้อย
บาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 26,400.00 บาท (สองหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
    2.11 เครื่องเขย่าเกล็ดเลือด จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   
 



    2.12 เครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 1,200.00 บาท (หน่ึงพันสองร้อยบาทถ้วน) 
    2.13 เครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
    2.14 เครื่องปั่นการเข้ากันได้ของเลือด (serofuge) จ านวน 1 เครื่อง ในราคา 150,000.00 บาท (หน่ึงแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    2.15 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (water  bath) จ านวน 1 ชุด ในราคา 65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพัน    
บาทถ้วน)  
    2.16 เครื่องวัดความเข้มข้นของเลือด จ านวน 2 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน 4,000.00 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน)   
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จาก กบรส. และราคาท้องตลาด 7 พฤศจิกายน 2565 
     เป็นเงิน 4,078,100.00 บาท (ส่ีล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  จากกองบริหารการสาธารณสุข และจากบริษัทห้างร้าน 
     1. บริษทั เอิร์ธ ซายน์ ไดแอกโนสติก จ ากัด 
     2. บริษัท ควอลิตี้ เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด 
     3. พีเจ เมดิคอล 
     4. บริษทั โกลบอล ไดแอก จ ากัด    
     5. บริษทั บลู บลัด เมดิเคิล ไซเอนซ์ แอนด์ ไดแอกนอสทิคส์ จ ากัด 
     6. บริษทั เน็กซ์เมด ซัพพลาย จ ากัด 
     5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง  
      1.  นายยุทธศาสตร์    จันทร์ทิพย์    ต าแหน่ง  นายแพทย์เช่ียวชาญ                    ประธานกรรมการ 
      2.  นางทองสุข         รงัษี             ต าแหน่ง  จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน      กรรมการ 
      3.  นางสิริกานต์        ทิพยะ          ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ                กรรมการ 
 
 


