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แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา denosumab ๖๐ mg/ml injection ๑ ml (1 BX x 1 SYRING) จำนวน ๘๖๖ BX     
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                          
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๙,๙๘๘,๙๖๓.๖๐         .                               บาท 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๒๐ ก.พ.๖๓                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๙,๙๘๘,๙๖๓.๖๐                    บาท    
ราคาต่อหน่วย              ๑๑,๕๓๔.๖๐                       บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  ตามสัญญาเลขท่ี ๓๖/๖๓ ลงวันท่ี ๒๒ ต.ค.๖๒ 
๕.๒  ตามใบส่ังซื้อเลขท่ี ๘๒๐/๖๓ 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง ธวชินี  แสนเสนา                                                                                    . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง มณฑกาญจน์  ระหงษ์                                                                              . 
           ๖.๓ น.ต.หญิง รัตเกล้า  มิติตราพร                                                                                . 

 
 

 


