
 แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 1 ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดชนิดวิดีทัศน์ ส าหรับส่องตรวจ  
  หู คอ จมูก แบบเลนส์แข็งและแบบโค้งงอได้ จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 2,324,000 บาท  
                                                    (สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด 

       - บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จ ากัด 

       - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี 
 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.๑ นางอุศนี สุนทรกรณีย์  นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  6.2 นางบุษยมาศ ทิพย์ศรี นายแพทย์ ช านาญการ         กรรมการ 
  6.๓ นางจันทนี รัตนวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ       กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 2 ครุภัณฑ์การแพทย์ เลื่อยส าหรับตัดกระดูกทรวงอก (sternal saw)  
  จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 1,300,000 บาท   
                                                    (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 

       - บริษัท ไทกิ เฮลท์แคร์ จ ากัด 

       - บริษัท เทรดลิงค์ส จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.๑ นางขนิษฐา พานิชกุล  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 6.๒ นางดวงพร ชยุตสาหกิจ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6.๓ นางกนกรต ใจสว่าง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ       กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 3 ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือกรอและเปิดกะโหลกศีรษะ 
  ด้วยความเร็วสูง จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 1,500,000 บาท  
                                                    (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

       - บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ ากัด 

       - บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.1 นายสุชาติ อภิชาญยงวุฒิ  นายแพทย์ ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายวรัญยู ศรีสุวรรณ นายแพทย์ ช านาญการ กรรมการ 
 6.3 นางสาวอุไร จั้งโล่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 4 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น 
  ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 1,500,000 บาท  
                                                    (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด 

       - บริษัท เค.เอส.เอ.วิชชัน่ จ ากัด 

       - บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.1 นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ     ประธานกรรมการ 
 6.2 นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล นายแพทย์ เชี่ยวชาญ         กรรมการ 
 6.3 นายธนากร โอรพันธ์ นายแพทย์ ช านาญการ    กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 5 ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์ Laparoscope  
  เลนส์ระบบ Stereo Dual Channal แบบ 3D ขนาด 10 มม. มุมมอง 30 องศา  
  จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 1,280,000 บาท  
                                                    (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท ออมนิเมด จ ากัด 

       - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เฮ็ลธแคร์ 
       - บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.1 นายไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ     ประธานกรรมการ 
 6.2 นายวสันต์ ประสิทธิ์วิไล นายแพทย์ เชี่ยวชาญ         กรรมการ 
 6.3 นายธนากร โอรพันธ์ นายแพทย์ ช านาญการ    กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 6 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 1,200,000 บาท  
                                                    (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 1,193,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพอร์เฟคไปป์ไลน์ 
       - บริษัท ส.ท.มิตร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

       - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.อี.เซอร์วิส ซิสเท็ม 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.1 นายทวีรักษ์ ทองปราง  นายช่างเทคนิค ช านาญงาน  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายวราพงษ์ เหิมพยัคฆ์ นายช่างเทคนิค ช านาญงาน กรรมการ 
 6.3 นายนะรุช ตาคม นายช่างเทคนิค (พนักงานราชการ) กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 7 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง 
  และชนิดควบคุมแรงดัน พร้อมระบบไม่สอดใส่ท่อชว่ยหายใจ จ านวน 2 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 3,600,000 บาท  
                                                    (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 ราคาเครื่องละ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท ที อี คิว จ ากัด 
       - บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

       - บริษัท เอสทู ออลล์ เมดิคอล จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

 6.1 นางสาวนพวรรณ พงศ์โสภา  นายแพทย์ เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสลิล เลาหะสราญ นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6.3 นางสุภวรรณ กุศลชู พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 8 ครุภัณฑ์การแพทย์ เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Capsule)  
  จ านวน 2 ชุด 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 600,000 บาท  
                                                    (หกแสนบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ราคาชุดละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท เมดิทอป จ ากัด 
       - บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด 

       - บริษัท เมด-วัน จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 6.1 นายภาณุพันธุ์ สุวรรณวงศ์  นายแพทย์ ช านาญการ     ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวมัลลิกา บุญเนียม นายแพทย์ ช านาญการ         กรรมการ 
 6.3 นางสาวดวงรัตน์ ขวัญทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 9 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมัติ  
  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 ลิตร ชนิด 2 ประตู จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 5,000,000 บาท  
                                                    (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท เกท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
       - บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

       - บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 6.1 นางสาวจินตนา ศรีสมปอง  นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางวรรทนา สกลวิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 
 6.3 นางรัชกร ชาญพานิชย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 10 ครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  
  จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 2,580,000 บาท  
                                                    (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
       - บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด 

       - บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 6.1 นายดามพ์ มุกด์มณี  นายแพทย์ ช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวบัวขวัญ ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ ช านาญการ   กรรมการ 
 6.3 นาวสาวบุณยดา ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายแพทย์ ช านาญการ   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 

                         รายการที่ 11 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ส าหรับผ่าตัดจอประสาทตา  
  พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
 
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       จ านวนเงิน 5,880,000 บาท  
                                                    (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
4.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

      เป็นเงิน 5,880,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

5.  แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     ๕.๑ สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้ 
       - บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด 
       - บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จ ากัด 

       - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

6.  รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 6.1 นายดามพ์ มุกด์มณี  นายแพทย์ ช านาญการ    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางจันทร์สิริ ลายประเสริฐ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ   กรรมการ 
 6.3 นายนภัส เตชะเลิศไพศาล นายแพทย์ ช านาญการ   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


