
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ BOX, PLASTIC, SCREW CAP, URINE 60 ML 500 S จ านวน ๕๓,๕๐๐ EA                         
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                         .                                                                                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๒๑๖,๓๘๖.๑๐                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๓ ธ.ค.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน              ๒๑๖,๓๘๖.๑๐             บาท ราคาต่อหน่วย         ๔.๐๔๔๖                    บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๙๑/๖๐                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                        . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120436201 60127432056  ซื�อพัดลมตดิเพดาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110339087 60117330708
 ซื�อกระเป๋าชว่ยชวีติฉุกเฉนิเบื�องตน้ จํานวน ๓ ใบ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120436050 60127431908
 ซื�อพัสด ุสสต.ใชสํ้านักงาน จํานวน 41 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

98,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120435753 60127431610
 ซื�อหมกึพมิพแ์ละพัสดสุายอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 8 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

36,453.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110339142 60117330764
 ซื�อเครื�องดดูของเหลว ชนดิแรงดดูสงู จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120435172 60127431034  ซื�อโคมไฟเพดาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110339177 60117330799
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

66,760.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 411,113.60  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120434895 60127430759  ซื�อพัสด ุจํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110181977 60117177469
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,1 TEST
จํานวน ๑,๖๐๐ TEST

167,776.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120069910 60127069131
 ซื�อซื�อเครื�องฝึกการสอนการกระตุน้หวัใจอตัโนมตั ิ(AED for
Training Cardiac) จํานวน ๔ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

260,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60110137431 60117134035
 ซื�อชดุควบคมุแรงดนัและปรับอตัราการไหลของออกซเิจน
(Flow Meter Oxygen with Adaptor) พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน
๔๘ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

493,056.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120402985 60127399081
 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดรา้นคา้สวสัดกิาร พอ. (อาคาร
โภชนาการทองใหญ ่ชั �น 4) จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

298,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120215254 60127212883

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
ระบบดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Evolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

642,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60120028154 60127027858
 ซื�อพัสดเุพื�อจัดทําตํารา เอกสารประกอบการเรยีนการสอนของ
นพอ. จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

99,868.45 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,976,190.45  

  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120437219 60127433057
 ซื�อBOX, PLASTIC, SCREW CAP, URINE 60 ML 500 S
จํานวน 53,500 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

216,386.10 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120437292 60127433130
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๒ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

27,290.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120437162 60127433000
 ซื�อสายยางรดนํ�าตน้ไม ้จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

2,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120436634 60127432487
 ซื�ออะไหลซ่อ่ม รพ.เคลื�อนที� จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

13,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110339087 60117330708
 ซื�อกระเป๋าชว่ยชวีติฉุกเฉนิเบื�องตน้ จํานวน ๓ ใบ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120436201 60127432056  ซื�อพัดลมตดิเพดาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120436050 60127431908
 ซื�อพัสด ุสสต.ใชสํ้านักงาน จํานวน 41 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

98,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 479,916.10  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120444636 60127440438
 ซื�อBACTERIA + VIRUS FILTER จํานวน 1,610 EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

93,370.34 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120444233 60127440037  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 148,366.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120189257 60127187124
 ซื�อPAD,70% ETHYL ALCOHOL IMPREGNATED (แผน่ใย
กระดาษชบุแอลกอฮอลสํ์าหรับเชด็แผล) จํานวน 7,600 EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60120444022 60127439824
 ซื�อแวน่ตากนัแดดสําหรับผูทํ้าการในอากาศ จํานวน 70 EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

304,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120443536 60127439340
 ซื�ออะไหลซ่อ่ม DENTAL OPERATING UNIT,COMPLETE
SET จํานวน 20 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

351,650.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120443490 60127439295
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

61,155.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120443312 60127439120

 จา้งซอ่มภายนอก DEFIBRILLATOR WITH ECG MONITOR
(เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า) รุน่ TEC - 7721K หมายเลข
เครื�อง 00796 รพ.กองบนิ บน.๑ จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

22,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 986,741.54  

  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั �งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 ธันวาคม 2560
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ BOX, PLASTIC, SCREW CAP, URINE 60 ML 500 S จ านวน ๕๓,๕๐๐ EA                         
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                         .                                                                                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๒๑๖,๓๘๖.๑๐                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๓ ธ.ค.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน              ๒๑๖,๓๘๖.๑๐             บาท ราคาต่อหน่วย         ๔.๐๔๔๖                    บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๙๑/๖๐                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                        . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ เวชภัณฑ์ จ านวน ๑๐ รายการ  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง                                          .                                                                                                                                                                                              
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑๔๘,๓๖๖.๒๐                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๖ ธ.ค.๖๐                                                     . 

เป็นเงิน              ๑๔๘,๓๖๖.๒๐             บาท ราคาต่อหน่วย             ตามแนบ                  บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๑๓/๖๐                                                                                            .  
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                        . 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ อะไหล่ซ่อม DENTAL OPERATING UNIT,COMPLETE SET จ านวน ๒ รายการ            .          
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                          .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๔๕๗,๗๕๐                                                    บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              ๙ พ.ย.๖๐                                                      . 

รายการที่ ๑ เป็นเงิน             ๒๕๓,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย               ๑๑,๕๐๐        บาท 
รายการที่ ๒ เป็นเงิน             ๒๐๔,๗๕๐         บาท ราคาต่อหน่วย               ๖๘,๒๕๐        บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๑/๖๐                                                                                  .                                                                                 
รายการที่ ๑๐ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๖/๖๐                                                                                 .                                                                                 

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                           . 
๕.๒น.ต.ศิรส  สมานชาติ                                                                                        .  
๕.๒ร.ต.พิทักษ์  ชาญช่างเหล็ก                                                                                        . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ อะไหล่ซ่อม DENTAL OPERATING UNIT,COMPLETE SET จ านวน ๒๐ รายการ  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง                                    .                                               

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           ๓๕๑,๖๕๐.๐๐                                                    บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              ๘ ธ.ค.๖๐                                                      . 

เป็นเงิน             ๓๕๑,๖๕๐.๐๐            บาท ราคาต่อหน่วย           ตามแนบ                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑ - ๙ และ ๑๑ – ๒๐  
      ๔.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอคคิวเรท พลัส                                                                             . 

๔.๑.๒ นัมเบอร์วัน ซัพพลาย                                                                                            .   
๔.๑.๒ บริษัท พีพีเด้นท์ จ ากัด                                                                                            .                                                                                  
รายการที่ ๑๐ 

      ๔.๒.๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๗๙/๖๐                                                                                
๔.๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอคคิวเรท พลัส                                                                             . 
๔.๒.๓ นัมเบอร์วัน ซัพพลาย                                                                                            .   
๔.๒.๔ บริษัท พีพีเด้นท์ จ ากัด                                                                                            .                                                                             

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร  ชัยบุญ                                                                                        . 
๕.๒น.ต. ศิรส  สมานชาต ิ                                                                                       .  
๕.๒ร.ต.พิทักษ์  ชาญช่างเหล็ก                                                                                        . 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ แว่นตากันแดดส าหรับผู้ท าการในอากาศ  จ านวน ๗๐ EA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๓๐๔,๕๐๐                                                    บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)            ๑๓ ธ.ค.๖๐                                                      . 

เป็นเงิน             ๓๕๐,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย           ๕,๐๐๐                     บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔๑/๖๐                                                                                 ,  
๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                                        . 
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