
 

ตาราง ปปช.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย จํานวน 29 รายการ 

หนวยงานเจาของโครงการ  ศูนยโรคตาฯสาขาสุขุมวิท                    . 

  2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  8,300,089.90 บาท (แปดลานสามแสนแปดสิบเกาบาทเกาสิบสตางค)                                             

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที ่ 19  กุมภาพันธ 2564                                   
            . 

      เปนเงิน 8,300,089.90 บาท ดังนี้ 

3.1 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบมีสารสีเหลือง แบบที่ 1 

ราคาหนวยละ 4,489.72 บาท เปนเงิน 89,794.40 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.2 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบมีสารสีเหลือง แบบที่ 2 

 ราคาหนวยละ 3,500 บาท เปนเงิน 700,000 บาท 

จํานวน 200  ชุด 

3.3 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบมีสารสีเหลือง แบบที่ 3 

ราคาหนวยละ 2,450 บาท เปนเงิน 245,000 บาท 

จํานวน 100  ชุด 

3.4 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบมีสารสีเหลือง แบบที่ 4 

 ราคาหนวยละ 4,500 บาท เปนเงิน 45,000 บาท 

จํานวน 10 ชุด 

3.5 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบใส แบบที่ 1 

ราคาหนวยละ 4,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท  

จํานวน 50  ชุด 

3.6 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบใส แบบที่ 2 

ราคาหนวยละ 2,400 บาท เปนเงิน 72,000 บาท 

จํานวน 30  ชุด 

3.7 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบใส แบบที่ 3 

ราคาหนวยละ 2,500 บาท เปนเงิน 25,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.8 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบใส แบบที่ 4 

ราคาหนวยละ 3,800 บาท เปนเงิน 76,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.9 เลนสแกวตาเทียมชนิดชิ้นเดียวนิ่มพับได แบบใส แบบที่ 5 

ราคาหนวยละ 3,800 บาท เปนเงิน 76,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.10 เลนสแกวตาเทียมชนิดสามชิ้น นิ่มพับได แบบที่ 1 

ราคาหนวยละ 2,400 บาท เปนเงิน 48,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.11 เลนสแกวตาเทียมชนิดสามชิ้น นิ่มพับได แบบที่ 2 

ราคาหนวยละ 2,400 บาท เปนเงิน 24,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.12 เลนสแกวตาเทียมชนิดสามชิ้น นิ่มพับได แบบที่ 3 

ราคาหนวยละ 2,200 บาท เปนเงิน 44,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 
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3.13 เลนสแกวตาเทียมชนิดแข็ง พับไมได แบบที่ 1 

ราคาหนวยละ 650 บาท เปนเงิน 6,500 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.14 เลนสแกวตาเทียมชนิดแข็ง พับไมได แบบที่ 2 

 ราคาหนวยละ 650 บาท เปนเงิน 6,500 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.15 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสระยะเดียวพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 1 ราคาหนวยละ 12,853.91 บาท เปนเงิน 642,695.50 บาท 

จํานวน 50  ชุด 

3.16 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสระยะเดียวพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 2 ราคาหนวยละ 12,000 บาท เปนเงิน 600,000 บาท 

จํานวน 50  ชุด 

3.17 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสระยะเดียวพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 3 ราคาหนวยละ 12,000 บาท เปนเงิน 240,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.18 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสสองระยะ ชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที่ 1 

ราคาหนวยละ 19,000 บาท เปนเงิน 380,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.19 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสสองระยะ ชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที่ 2 

ราคาหนวยละ 5,800 บาท เปนเงิน 580,000 บาท 

จํานวน 100  ชุด 

3.20 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสสองระยะ ชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที่ 3 

ราคาหนวยละ 15,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท 

จํานวน 20  ชุด 

3.21 เลนสแกวตาเทียมปรับไดหลายระยะชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที ่1 

ราคาหนวยละ 30,000 บาท เปนเงิน 900,000 บาท 

จํานวน 30  ชุด 

3.22 เลนสแกวตาเทียมปรับไดหลายระยะชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที ่2 

ราคาหนวยละ 22,400 บาท เปนเงิน 224,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.23 เลนสแกวตาเทียมปรับไดหลายระยะชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที ่3 

ราคาหนวยละ 28,000 บาท เปนเงิน 280,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.24 เลนสแกวตาเทียมปรับไดหลายระยะชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที ่4 

ราคาหนวยละ 18,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.25 เลนสแกวตาเทียมปรับไดหลายระยะชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได แบบที ่5 

ราคาหนวยละ 25,000 บาท เปนเงิน 250,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.26 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสหลายระยะพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 1 ราคาหนวยละ 38,520 บาท เปนเงิน 1,155,600 บาท 

จํานวน 30  ชุด 

3.27 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสหลายระยะพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 2 ราคาหนวยละ 38,000 บาท เปนเงิน 380,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

3.28 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสหลายระยะพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 3 ราคาหนวยละ 30,000 บาท เปนเงิน 300,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 
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3.29 เลนสแกวตาเทียมโฟกัสหลายระยะพรอมแกไขสายตาเอียงชนิดชิ้นเดียว นิ่ม พับได 

แบบที่ 4 ราคาหนวยละ 23,000 บาท เปนเงิน 230,000 บาท 

จํานวน 10  ชุด 

  4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)                                                                                   

ใชวิธีสืบราคาจากทองตลาด โดยสืบราคาจากผูสนใจเสนอราคา ดังนี้                                                       

     4.1 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 

     4.2 บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 

     4.3 บริษัท คารล ไซสส จํากัด     

     4.4 บริษัท แม็กซิม อินเตอรคอรปอรเรชั่น จํากัด   

     4.5 บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จํากัด     

  5. รายช่ือเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

     5.1 นางสาววธูกานต รุงภูวภัทร นายแพทยชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ                                                                                                 

5.2 5.2 นางสาวกนกทิพย มันตโชต ิ นายแพทยปฏิบัติการ กรรมการ                                                         

3.   5.3 นางสาวรัชนี  กลาเมืองกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 

 


