










ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ    จ้างซ่อมหลังคาอาคารหมายเลข ๒๐๖๘  ปี ๕๙  จ านวน ๑ งาน  โดยวิธีตกลงราคา       .                        
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                        . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร             ๔๔๑,๑๐๐                                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)           ๑๓ ต.ค.๕๘                                                     .        
     เป็นเงิน                                          ๔๔๑,๑๐๐                                                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑   ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป                                                        .                                                         
๔.๒                                                                                                                      . 
๔.๓                                                                                                                      . 
๔.๔                                                                                                                      . 
๔.๕                                                                                                                      .  
๔.๖                                                                                                                      .                                                                                            

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน            ร.อ.  อาทิตย์  อินทรศักดิ์                  .                                                                       
 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือเวชภัณฑ์ ๕๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา           .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๓๖,๕๗๔.๒                                                     บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๑๓ ต.ค.๕๘                                              .         เป็น

เงิน                                        ๑๓๖,๕๗๔.๒                                                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท พี เค จีลัคก้ีกรปุ จ ากัด                                                           
๔.๒                                                                                          . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุหีบห่อ ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา           .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๗๐,๑๐๐                                                     บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๑๓ ต.ค.๕๘                                              .         เป็น

เงิน                                        ๑๗๐,๑๐๐                                                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ร้านพี โปรดักส์ จ ากัด                                                           
๔.๒                                                                                          . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุหีบห่อ ๔๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา           .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๓๓,๖๑๙                                                     บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๑๓ ต.ค.๕๘                                              .         เป็น

เงิน                                        ๑๓๓,๖๑๙                                                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ร้านวัฒนา ธุรกิจ จ ากัด                                                           
๔.๒                                                                                          . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุหีบห่อ ๑๓ รายการ โดยวิธีตกลงราคา           .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๙๐,๑๙๐                                                     บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๑๓ ต.ค.๕๘                                              .         เป็น

เงิน                                        ๑๙๐,๑๙๐                                                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ร้านไวท์เทค จ ากัด                                                           
๔.๒                                                                                          . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือเวชภัณฑ์ ๕ รายการ โดยวิธีตกลงราคา           .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๙๗,๙๕๓.๒๐                                                     บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)      ๑๓ ต.ค.๕๘                                              .         เป็น

เงิน                                        ๑๙๗,๙๕๓.๒๐                                                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ จ ากัด                                                           
๔.๒                                                                                          . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 


