
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร) จ านวน ๓ เครื่อง              .
โดยวิธีตกลงราคา                                                                                                           .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                              . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๒๒๕,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๒๒๕,๐๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท วาย.ยู.เค.มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด                                                            . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ อะไหล่ จ านวน ๒ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                               .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                              . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๑๓๕,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๑๓๕,๐๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษ ท โซวิค จ ากัด                                                                              . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ อะไหล่ จ านวน ๕ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                               .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                              . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๑๔๓,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๑๔๓,๐๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท เทคเอซ จ ากัด                                                                          . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ อะไหล่ จ านวน ๑ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                               .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                              . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๔๔๘,๕๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๔๔๘,๕๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์                                                                 . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ กระเป๋าปฎิบัติการแพทย์ภาคสนามแบบสะพายหลัง จ านวน ๗๐ ใบ   โดยวิธีตกลงราคา .                                                                                                   
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                               . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๒๕๙,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๒๕๙,๐๐๐                                            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ร้าน พีโปรดักส์                                                                                  . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 



 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ     ซื้อ เวชภัณฑ์ จ านวน ๒๗ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                           .  
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 กรมแพทยท์หารอากาศ                                              . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๑๓๐,๙๘๐.๖๐                                        บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   ๑๓ พ.ย.๕๘                                               .       
    เป็นเงิน                                                     ๑๓๐,๙๘๐.๖๐                                        บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม อี เวชภัณฑ์                                                            . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 
๔.๕                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                   .                                                                       
 

 
 


