
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิด ขาว-ด า  จ านวน ๒ เครื่อง    โดยวิธีตกลงราคา  . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร               ๑๒๙,๖๐๐.๐๐   บาท 

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

เป็นเงิน           ๑๒๙,๖๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๐.๑๘   บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑   ตามใบสั่งจ้างที่ ๐๓๗/๖๐ ลง ๘ 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. ภานุ  บ ารุงแขวง        . 

  ๕.๓ ร.ต .วานชิ  วิรยิะกิจ              . 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ยา BISOPROLOL FUMARATE 5 MG. (1 BX/100 TB) จ านวน ๒๐๐ BX 
โดยวิธีตกลงราคา  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ   

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๑๖๐,๕๐๐.๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๐ ก.ค. ๖๐       . 

เป็นเงิน           ๑๖๐,๕๐๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย   ๘๐๒.๕๐    บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๗๖/๕๙ ลง ๒๙ ก.พ.๕๙  . 
๔.๒   .  
๔.๓    . 
๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
  ๕.๑ น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา          . 
  ๕.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ    . 
  ๕.๓ น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนัดที         . 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ยา จ านวน ๒ รายการ    โดยวิธีตกลงราคา  .  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ          กรมแพทย์ทหารอากาศ          . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๔๐๐,๑๘๐.๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๖ ก.ค. ๖๐     . 

เป็นเงิน           ๔๐๐,๑๘๐.๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย  ตามแนบ   บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๓๖/๖๐ ลง ๒๙ มิ.ย.๖๐  . 
๔.๒  .  
๔.๓    . 
๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
  ๕.๑ น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา          . 
  ๕.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ              . 
  ๕.๓ น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนัดที         . 



 

ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัรบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ     

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIOGLTAZONE HCL 30 MG. (1 BX/30 TB) 

MANIDIPINE 20 MG. (1 BX/100 TB) 

 

๕๐ BX 

๑๐๐,๐๐๐ TB 

 

๒,๐๓๓.๐๐ 

๒.๙๘๕๓ 

 

๑๐๑,๖๕๐.๐๐ 

๒๙๘,๕๓๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086226242
 เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร ชนดิ ขาว-ดํา จํานวน ๒ เครื�อง โดย
วธิตีกลงราคา

129,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225877
 ซื�อยาANTAZOLINE HCL 0.05% TETRAHYDROZOLINE
HCL 0.04% 5 ML. จํานวน ๒๔๐ BT โดยวธิตีกลงราคา

2,439.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225701  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 400,180.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225644
 ซื�อยาFLUTICASONE FUROATE 27.5 mcg. จํานวน ๑๐๐
BT โดยวธิตีกลงราคา

24,075.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225435
 ซื�อยา BISOPROLOL FUMARATE 5 MG. (1 BX/100 TB)
จํานวน ๒๐๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

160,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225444
 ซื�อNEEDLE,HYPODERMIC,NO.18X1 IN DISPOSABLE
จํานวน ๒,๐๐๐ EA โดยวธิตีกลงราคา

1,020.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225438
 ซื�อวสัดบุงัแสงพรอ้มตดิตั �ง จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

85,080.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 802,894.60  

  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 17 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086225251
 ซื�อถงัขยะแยกประเภทพรอ้มตะแกรงวาง จํานวน ๓ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

65,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086225126
 ซื�อยา QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE 0.5 ml.
(1 BX/5 VI) จํานวน ๑๐๐ VI โดยวธิตีกลงราคา

32,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086224723
 ซื�อยา CHAMOMILE,ESSENTIAL OIL,CHAMAZULENE
MOUTH SPRAY 20 ML. จํานวน ๑๕๐ BT โดยวธิตีกลง
ราคา

20,865.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086222424
 สอบราคาซื�อชดุเครื�องมอืยดึตรงึกระดกูหกั จากภายนอก
รา่งกาย (External Fixator Set) จํานวน ๒ ชดุ

1,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

60086217361
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์นการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม จํานวน ๑๗
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

7,386.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60086222638  สอบราคาซื�อเครื�องปั� มหวัใจอตัโนมตั ิจํานวน ๑ เครื�อง 944,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

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

2,790,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 5,459,451.00  

  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 17 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086217648
 ซื�ออปุกรณสํ์าหรับซอ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน ๒๓ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

38,735.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086214187
 สอบราคาซื�อเครื�องดงึคอและหลงัอตัโนมตัพิรอ้มเตยีงปรับ
ระดบัสงู-ตํ�า (Traction Apparatus,Physical
Therapy,Automatic)

640,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

60086217361
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์นการปรับปรงุสภาพแวดลอ้ม จํานวน ๑๗
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

7,386.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086217095
 ซื�อวสัดซุอ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๘ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

52,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086214445
 สอบราคาซื�อเครื�องรักษาโรคตอ้หนิดว้ยแสงเลเซอร ์ชนดิ
Q-Switched Nd:Yag Laser

1,395,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

60086213086
 สอบราคาซื�อเครื�องตรวจสารพษิ สารชวีภาพ รังสแีบบมอืถอื
พรอ้มอปุกรณ์

1,720,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

60086212621
 สอบราคาซื�อเครื�องตรวจสารพษิ สารชวีภาพ รังสแีบบมอืถอื
พรอ้มอปุกรณ์

1,720,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,573,621.20  

  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
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