
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
    เครื่อง EKG    จํานวน 1 เครื่อง 
    หนวยงานเจาของโครงการ  โรงพยาบาลอัมพวา   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  200,000 บาท  (สองแสนบาทถวน)               เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
    เครื่อง EKG    จํานวน 1 เครื่อง     เปนเงิน   200,000 บาท  (สองแสนบาทถวน)                
    ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา เครื่อง EKG     
    4.3  บริษัท มายด เมดิคอล แคร จํากัด 
    4.4  บริษัท นิภานันท เซลแอนด เซอรวิซ จํากัด 
    4.5  บริษัท เมดดีเพล็กซ(ไทยแลนด) จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/ราคา


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
   เครื่องชวยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จํานวน 1 เครื่อง   หนวยงานเจาของโครงการ  โรงพยาบาลอัมพวา   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
    เครื่องชวยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน    จํานวน   1    เครื่อง   เปนเงิน   498,000 บาท  
    (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)        ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา เครื่องชวยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน  
    4.3  บริษัท ยูแฟม คลีนิค จํากัด 
    4.4  บริษัท มอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 
    4.5  บริษัท สุพรีมเทรดดิ้ง 2000 จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/ราคา


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
   ยูนิตทําฟน   จํานวน  1  ชุด    หนวยงานเจาของโครงการ  โรงพยาบาลอัมพวา   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  
     จํานวนเงิน   470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
    ยูนิตทําฟน   จํานวน  1  ชุด    เปนเงิน   470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน)     
    ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา ยูนิตทําฟน 
    4.3  บริษัท สยามเดนท จํากัด 
    4.4  บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด 
    4.5  บริษัท เด็นตัล เซอรวิส จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/ราคา


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
   ท่ีนอนลม  จํานวน  23 ชุด  ชุดละ 20,000 บาท  หนวยงานเจาของโครงการ  โรงพยาบาลอัมพวา   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  460,000 บาท  (สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
    นอนลม  จํานวน  23 ชุด  ชุดละ 20,000 บาท  เปนเงิน   460,000 บาท  (สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน)     
    ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา ท่ีนอนลม   
    4.3  บริษัท สหทรัพยเซอรจิคอล จํากัด 
    4.4  บริษัท แกรนดเมดิคอล แคร จํากัด 
    4.5  บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/ราคา


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
   เครื่องถายภาพจอประสาทตา   จํานวน  1  เครื่อง     หนวยงานเจาของโครงการ  โรงพยาบาลอัมพวา   
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
     เครื่องถายภาพจอประสาทตา   จํานวน  1  เครื่อง เปนเงิน  1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)     
     ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา เครื่องถายภาพจอประสาทตา    
    4.3  บริษัท อาฟตา เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 
    4.4  หางหุนสวนจํากัด วงษนิสา 
    4.5  บริษัท อินฟารเทค จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/ราคา


 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
   เครื่องวัดความดันตาแบบไมสัมผัสกระจกตา จํานวน 1 เครื่อง      หนวยงานเจาของโครงการ   
    โรงพยาบาลอัมพวา   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
     เครื่องถายภาพจอประสาทตา   จํานวน  1  เครื่อง เปนเงิน  498,000 บาท  (สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
     ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา เครื่องวัดความดันตาแบบไมสัมผัสกระจกตา 
    4.3  หางหุนสวนจํากัด วงษนิสา 
    4.4  บริษัท อาฟตา เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 
    4.5  บริษัท อินฟารเทค จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑสํานักงานดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   
    เครื่องใหการรักษาดวยแสงเลเซอรกําลังต่ํา  จํานวน  1  เครื่อง     หนวยงานเจาของโครงการ  
    โรงพยาบาลอัมพวา      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

     จํานวนเงนิ  900,000  บาท (เกาแสนบาทถวน)    เงินงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการภายใตแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ 
     เศรษฐกิจภายในประเทศ 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)           มีนาคม  2560          
     เครื่องใหการรักษาดวยแสงเลเซอรกําลังต่ํา  จํานวน  1  เครื่อง     เปนเงิน  900,000  บาท  
     (เกาแสนบาทถวน)         ราคา/หนวย(ถามี)       -     บาท 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 
    4.1 สนย.กระทรวงสาธารณสุข    
    4.2 https://www.google.co.th/ราคา เครื่องใหการรักษาดวยแสงเลเซอรกําลังต่ํา   
    4.3  บริษัท ยูแฟม คลีนิค จํากัด 
    4.4  บริษัท มอรัล เทรดดิ้ง จํากัด 
    4.5  บริษัท สุพรีมเทรดดิ้ง 2000 จํากัด 
5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 
    5.1 นางสาวจารุวรรณ    สิริวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ               ประธานกรรมการ 
    5.2 นางขวัญดาว          ชัยจินดา      พยาบาลวิชาชีพชํานาญ                  กรรมการ  
    5.3 นางวิไลลักษณ        ทิวากรกฎ    ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ                               กรรมการ   
    5.4 นางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแยม       นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ                                กรรมการ  
    5.5 นายเอกนิรันดร  นุมขํา          นายชางเทคนิคปฏิบัติงาน                                      กรรมการ           
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