
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซ้ือเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน ๓ เครื่อง    โดยวิธีตกลงราคา        

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ   

   ๑๑๔,๐๐๐.๐๐   บาท ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร      ๓. 

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๗ ส.ค. ๖๐       . 

เป็นเงิน           ๑๑๔,๐๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๓๘,๐๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๙/๖๐ ลง ๒๘ พ.ย.๕๙   . 

๔.๒   .  

๔.๓   . 

๔.๔  . 

     ๕.  รายชื่อเจา้หน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์วฒันศิริรกัษ์              . 

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี เวชมนต์   . 

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล       .. 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ    ซื้อเครื่องช่วยเลเซอร์จอประสาทตาแบบอ้อม (Laser Indirect Ophthalmoscope 
    532 mm  LIO) จำนวน ๑ เครื่อง   โดยวิธีตกลงราคา                .   

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ           . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๔๐๐,๐๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          ๗ ส.ค. ๖๐   .   

  เป็นเงิน    ๔๐๐,๐๐๐         บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          .  
๔.๒ บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย  จ ากัด    จ ากดั  
๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นิสา   จ ากัด                                                                   า 
๔.๔                                                                                                            . 
๔.๕      . 
๔.๖          

๕.  รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน    

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์วฒันศิริรักษ์            

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี เวชมนต์  

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล      



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซือ้เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จํานวน ๑ เครื่อง 

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ          กรมแพทย์ทหารอากาศ   

 ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

โดยวิธีตกลงราคา        

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร        

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๗ ส.ค. ๖๐       . 

เป็นเงิน           ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๔๕๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด         . 

๔.๒  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)         .  

๔.๓  บริษัท  ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด           . 

๔.๔         . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

  . 

 . 

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน  วัฒนศิริรักษ       

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต 

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล        .. 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมจอภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Automated 

External Defibrillator) จ านวน ๑ เครื่อง    โดยวิธีตกลงราคา                                                    . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๗ ส.ค. ๖๐       . 

เป็นเงิน           ๒๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๒๕๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๙   . 

๔.๒   .  

๔.๓    . 

๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

 . 

 . 

 . 

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์วฒันศิริรกัษ์            

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี เวชมนต์  

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล      



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ เครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดมอง 2 ตา (Binocular Indirect Ophthalmoscope) 
 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา   .  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ           . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑๕๐,๐๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          ๘ ส.ค. ๖๐   .   

  เป็นเงิน    ๑๕๐,๐๐๐         บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อ   ซ้ือ 
เลขที่ ๓๕๖/๖๐ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๙             ๕๙         
๔.๒  บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด   จ ากัด  
๔.๓  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นสิา จ ากัด          จ ากัด 
๔.๔   . 
๔.๕      . 
๔.๖ 

๕.  รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์วฒันศิริรกัษ์            

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี เวชมนต์  

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ    เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก จ านวน ๑ เครื่อง   โดยวิธีตกลงราคา   .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๒๐๐,๐๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          ๘ ส.ค. ๖๐   .   

  เป็นเงิน    ๒๐๐,๐๐๐         บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณเมื่อปีงบประมาณ ๖๐      ๖๐ 
ใบสั่งซื้อ ๐๗๙/๖๐ก   .  
๔.๒   จ ากดั
๔.๓   า 
๔.๔   . 
๔.๕      . 
๔.๖ 

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์วฒันศิริรกัษ์            

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี เวชมนต์  

  ๕.๓ น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล      



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Auto Refracto - Keratometer

จ านวน ๑ เครื่อง    โดยวิธีตกลงราคา        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ          กรมแพทย์ทหารอากาศ  

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๘ ส.ค. ๖๐   . 

เป็นเงิน           ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย        ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด  . 

๔.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงษ์นสิา        .  

๔.๓          . 

๔.๔          . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  ๕.๑ น.ท.รัฐโรจน ์ วฒันศิริรักษ์       . 

  ๕.๒ น.ท.หญิง ธารณิี  เวชมนต ์      . 

    ๕.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล       . 



 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

60086445009  ซื�อพัสดใุชใ้นสํานักงาน จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 71,488.50 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086444783
 จา้งทํากรอบรปูและพระบรมฉายาลกัษณใ์นหลวงรัชกาลที� ๑๐
พรอ้มตดิตั �ง จํานวน ๑ งาน โดยวธิตีกลงราคา

48,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

59106056161
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�อดว้ยแกส๊เอทธลีนีออ๊กไซด์
ชนดิผสม จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,490,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

60086444330
 ซื�อซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั
จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

450,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086443870
 ซื�อเครื�องฉายแสงวสัดอุดุฟัน จํานวน ๓ เครื�อง โดยวธิตีกลง
ราคา

114,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086222386
 ประกวดราคาซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า จํานวน ๒ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,790,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60086296428
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,000,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 9,963,488.50 

  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 28 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - 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

60086442441
 ซื�อยาDENGUE VIRUS VACCINE,4 VALENCE,0.5 ML.
จํานวน ๑๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

26,215.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086442425
 ซื�อยาQUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE 0.5 m
l (1BX/1VIAL) จํานวน ๓๐๐ EA โดยวิธีตกลงราคา 96,300.00 

 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ�มโครงการ

60086442423
 ซื�อยา AZITHROMYCIN 250 MG. (1BX/6TB) จํานวน ๑๐๐
BX โดยวธิตีกลงราคา

11,984.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086442451
 ซื�อยา HYDROCHLOROTHIAZIDE จํานวน ๓๐,๐๐๐ TB โดย
วธิตีกลงราคา

7,587.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086442432  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 62,172.10 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

60086106096
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

8,497,940.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60086182055
 ประกวดราคาซื�อเครื�องรักษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสงเลเซอร์
สเีขยีวแบบ Pattern Scan จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,500,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 12,202,198.10 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา SILYMARIN 140 MG. (1 BX/40 TB)  จ านวน ๓๐๐ BX โดยวิธีตกลงราคา  .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๒๐๓,๑๙๓   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          ๖ ส.ค. ๖๐   .   

  เป็นเงิน    ๒๐๓,๑๙๓         บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อ            ซ้ือ 
เลขที่ ๓๕๖/๖๐ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๙         ๕๙         
๔.๒         จ ากดั  
๔.๓         า 
๔.๔        . 
๔.๕      . 
๔.๖                .  

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา     .  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพัก นพอ.(อาคาร ๒๐๗๙) จ านวน ๑ งาน            

โดยวิธีตกลงราคา  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๓๓๘,๑๐๐.๐๐   บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๘ ก.ค. ๖๐    . 

เป็นเงิน           ๓๓๘,๑๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๓๓๘,๑๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๔/๖๐ ลง ๕ ก.ย.๕๙   . 

๔.๒   .  

๔.๓    . 

๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  ๕.๑ น.ท.หญิง แววตา  คงสมแสวง   . 

  ๕.๒ น.ต.ภาณุ  บ ารุงแขวง          . 

    ๕.๓ ร.ต.วานิช  วิริยะกิจ                . 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน วพอ.พอ. จ านวน ๑ งาน            

โดยวิธีตกลงราคา  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๔๔๔,๐๐๐.๐๐   บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๘ ก.ค. ๖๐    . 

เป็นเงิน           ๔๔๔,๐๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๔๔๔,๐๐๐.๐๐    บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๓/๖๐ ลง ๕ ก.ย.๕๙   . 

๔.๒   .  

๔.๓    . 

๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

  ๕.๑ น.ท.หญิง แววตา  คงสมแสวง   . 

  ๕.๒ น.ต.ภาณุ  บ ารุงแขวง          . 

    ๕.๓ ร.ต.วานิช  วิริยะกิจ                . 
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