แบบป.ป.ช.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย จานวน 22 รายการ ให้โรงพยาบาลอู่ทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงพยาบาลอู่ทอง)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,710.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 กุมภาพันธ์ 2561
4. เป็นเงิน 294,710.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
1.ผ้าคอมทวิว สีขาว หน้ากว้าง 60 นิ้ว จานวน 870 หลาๆละ 85 บาท ราคา 73,950 บาท
2.ผ้าฝ้ายสีเขียวแก่ หน้ากว้าง 60 นิ้ว จานวน 244 หลาๆละ 90 บาท ราคา 21,960 บาท
3.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 20x20 นิ้ว จานวน 100 ผืนๆละ 75 บาท ราคา 7,500 บาท
4.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 25x25 นิ้ว จานวน 200 ผืนๆละ 90 บาท ราคา 18,000 บาท
5.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 28x28 นิ้ว จานวน 200 ผืนๆละ 90 บาท ราคา 18,000 บาท
6.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 36x36 นิ้ว จานวน 20 ผืนๆละ 140 บาท ราคา 2,800 บาท
7.ผ้าซับหน้าท้อง ขนาด 24x24 นิ้ว จานวน 100 ผืนๆละ 75 บาท ราคา 7,500 บาท
8.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 72x120 นิ้ว เจาะกลาง 9x13.5 นิ้ว จานวน 30 ผืนๆละ 890 บาท ราคา 26,700 บาท
9.ผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ขนาด 48x60 นิ้ว เจาะกลาง 4x5 นิ้ว จานวน 50 ผืนๆละ 350 บาท ราคา 17,500 บาท
10.ผ้าคลุมขา 2 ชั้น ขนาด 60x80 นิ้ว จานวน 50 ผืนๆละ 410 บาท รวม 20,500 บาท
11.ผ้าขนหนูเช็ดมือผ่าตัด ขนาด 12x20 นิ้ว จานวน 50 ผืนๆละ 50 บาท รวม 2,500 บาท
12.ผ้าตัดชุดเจ้าหน้าที่ สีเหลือง เบอร์ 23 จานวน 18 หลาๆละ 115 บาท รวม 2,070 บาท
13.ผ้าตัดชุดเจ้าหน้าที่ สีเขียวอ่อน เบอร์ 33 จานวน 18 หลาๆละ 115 บาท รวม 2,070 บาท
14.เสื้อกาวน์ผ่าตัดแขนยาวจั๊ม สีเขียวแก่ ไซด์ XL จานวน 50 ตัวๆละ 400 บาท รวม 20,000 บาท
15.เสื้อแพทย์ สีเขียวแก่ ไซด์ XL จานวน 30 ตัวๆละ 195 บาท รวม 5,850 บาท
16.กางเกงแพทย์ สีเขียวแก่ ไซด์ XL จานวน 30 ตัวๆละ 195 บาท รวม 5,850 บาท
17.เสื้อกาวน์นอก คอฮาวาย ตัวยาว แขนสั้น ผ้าคอมทวิว สีกรม ไซด์ M จานวน 2 ตัวๆละ 380 บาท รวม 760 บาท
18.เสื้อกาวน์นอกกิโมโน แขนยาวจั๊ม ผ้าบิสคอม สีฟ้า ไซด์ L จานวน 50 ตัวๆละ 420 บาท รวม 21,000 บาท
19.เสื้อกาวน์ใน แขนยาวจั๊ม ผ้าฝ้ายสีชมพู ไซด์ L จานวน 10 ตัวๆละ 400 บาท 4,000 บาท
20.เสื้อกาวน์นอก คอฮาวายตัวยาว แขนสั้น ผ้าคอมทวิว สีชมพู ไซด์ L จานวน 30 ตัวๆละ 380 บาท รวม 11,400 บาท
21.เสื้อคอกลม กระดุมหน้า แขนสั้น ผ้าคอมทวิว สีกรม ไซด์ XL จานวน 12 ตัวๆละ 200 บาท รวม 2,400 บาท
22.เสื้อกาวน์นอก แขนยาวจั๊ม ผ้าคอมทวิว สีฟ้า ไซด์ L จานวน 6 ตัวๆละ 400 บาท รวม 2,400 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
1. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 858/2559 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 1276/2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
3. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 1516/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
4. ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
-

