
ตาราง ปปช.๐๗ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 
 
 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อตู้อบเด็ก จ านวน 1 เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยท่ี ๕  

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  550,0๐๐.- บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย (งบลงทุน) 

   ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    12  ธันวาคม  ๒๕60 
       รายละเอียดดังนี้ 
       ตู้อบเด็ก   เป็นเงิน  550,0๐๐.-บาท/เครื่อง 
 

   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
        ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ   
          

    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
        ๕.๑ นางนภสร  คงมีสุข    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   ประธานคณะท างาน 
        ๕.๒ นางจุฑารัตน์  สนกุแสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      คณะท างาน 
 ๕.๓ นางสาวยลดา  ใจมั่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   คณะท างาน 
  

 
 



ตาราง ปปช.๐๗ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 
 
 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ         
จ านวน 1 รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยท่ี ๕  

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,760,0๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย (งบลงทุน) 

   ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    12  ธันวาคม  ๒๕60 
       รายละเอียดดังนี้ 
       เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ  
       เป็นเงิน 1,760,0๐๐.-บาท/รายการ 
 

   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
        4.1  สืบราคาจาก บริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด          ราคา 1,900,000.- บาท 
        4.2  สืบราคาจาก บริษัท เมดิทอป จ ากัด                  ราคา 1,760,000.- บาท 
        4.3  สืบราคาจาก บริษัท เมด-วัน จ ากัด                   ราคา 1,800,000.- บาท 
        4.4  สืบราคาจาก บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด(มหาชน) ราคา 1,700,000.- บาท     

    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
        ๕.๑ นางมยุรี  ไกรศรินท์    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
        ๕.๒ นางสาวสุภาภรณ ์ ผาจวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
 ๕.๓ นางสุกัญญา  ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
  

 
 



ตาราง ปปช.๐๗ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 
 
 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  จ านวน 1 เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยท่ี ๕  

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,760,0๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย (งบลงทุน) 

   ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    12  ธันวาคม  ๒๕60 
       รายละเอียดดังนี้ 
       เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  
       เป็นเงิน 1,760,0๐๐.-บาท/รายการ 
 

   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
        4.1  สืบราคาจาก บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จ ากัด            ราคา 1,760,000.- บาท 
        4.2  สืบราคาจาก บริษัท เมดิทอป จ ากัด                    ราคา 1,760,000.- บาท 
        4.3  สืบราคาจาก บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จ ากัด          ราคา 1,760,000.- บาท  
        4.4  สืบราคาจาก บริษัท เอ็ม.บี.ดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด ราคา 1,800,000.- บาท 
        4.5  สืบราคาจาก บริษัท นิว บอดี้ จ ากัด   ราคา 1,850,000.- บาท  

    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
        ๕.๑ นางมยุรี  ไกรศรินท์    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
        ๕.๒ นางสาวสุภาภรณ ์ ผาจวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      กรรมการ 
 ๕.๓ นางสุกัญญา  ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
  

 
 



ตาราง ปปช.๐๗ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 
 
 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อตู้เก็บโลหิต  จ านวน 1 เครื่อง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อนามัยท่ี ๕  

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  330,0๐๐.- บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย (งบลงทุน) 

   ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    12  ธันวาคม  ๒๕60 
       รายละเอียดดังนี้ 
       ตู้เก็บโลหิต   เป็นเงิน 330,0๐๐.-บาท/เครื่อง 
 

   ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
        4.1  สืบราคาจาก บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จ ากัด            ราคา 330,000.- บาท 
        4.2  สืบราคาจาก บริษัท เจทีดี2017 จ ากัด                    ราคา 350,000.- บาท 
        4.3  สืบราคาจาก บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด          ราคา 360,000.- บาท   

    ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
        ๕.๑ นายสมเกียรติ  อรุณภาคมงคล   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
        ๕.๒ นางโสภา  สวนสม้จีน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
  ช านาญงาน       
 ๕.๓ นางสาวปรินดา  ภัทรโชคชัย นักเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
  

 
 


