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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Short Stem 
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ต าบลท่าพี่เลี้ยง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
     จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 882,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 

เป็นเงิน   882,000 บาท 
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  882,000 บาท    

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ  

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
6.1  นายปกรณ์ ศรีทองกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
6.๒ นายวโรดม  ลิ้มศรีเจริญ  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
6.3 นายดรงค์  เศรษฐจันทร  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ        กรรมการ  

 

 
 

 


