
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื褉�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื屠�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 炶�นสูง

 

  เลขที屠�โครงการ ชื屠�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 炶�นตอน
การทํางาน

60066162031  ซื炶�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 142,450.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

60066156485

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื屠�องชว่ยหายใจ
ชนิดควบคุมปรมิาตรและแรงดันดว้ยระบบไมโคร
โปรเซสเซอร ์ยี屠�หอ้ EVENT รุน่ INSPIRATION จํานวน ๔๖
เครื屠�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

2,680,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื屠�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60066161633
 ซื炶�อนํ炶�ายาเตมิเครื屠�องปรับอากาศ R134A และพัสดุใช ้
สํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

18,799.90 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

60066161526
 ซื炶�อหมกึใชก้บัเครื屠�องพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๗ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

48,631.50 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

60066161300
 ซื炶�อวัสดุตเีสน้ที屠�จอดรถและทําเครื屠�องหมายทางเดนิรถ
จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

4,090.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

60066161169
 ซื炶�อวัสดุกั 炶�นหอ้งโถงชั 炶�นบนเป็นที屠�พักทหารกองประจําการ
จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

89,700.94 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

60066161061
 ซื炶�อพัสดุโครงการศกึษา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

2,250.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ屠�มโครงการ

รวมหนา้นี褉�  2,986,422.34   

  ลําดับที屠� 1  7 จากทั 炶�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที屠�ขั 炶�นตอนการทํางานเพื屠�อบันทกึขอ้มลูในขั 炶�นตอนถดัไป
                 กดเพื屠�อดูขั 炶�นตอนการทํางานทั 炶�งหมด 

             :เลขที屠�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื炶�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื炶�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซืȀอจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืȀอโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั Ȁนสูง

 

  เลขทีȀโครงการ ชืȀอโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั Ȁนตอน
การทํางาน

60066160960
 ซืȀอวัสดุเครืȀองใชใ้นราชการ จํานวน ๔๘ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

94,752.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066160698  ซืȀอยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 189,528.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066107623

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืȀองเรง่อนุภาค
พลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) ยีȀหอ้ Clinac
iX SN.5785 ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e
bidding)

5,080,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e
Bidding/
ประกาศขึȀน
เว็บไซต์

60066159531
 ซืȀอยา ZOSTER VACCINE LIVE จํานวน ๒๐ BT โดยวธิี
ตกลงราคา

86,349.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066159492
 ซืȀอยา LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM (1BX/20TB) จํานวน ๑๐๐
PG โดยวธิตีกลงราคา

27,499.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066159392
 ซืȀอยา INACTIVATED HEPATITIS A VACCINE 720 U/
0.5 ML. (1BX/1DOSE) จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

57,780.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066156965

 สอบราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาระบบตรวจสวนหวัใจ
และหลอดเลอืดพรอ้มเครืȀองแสดงขอ้มลูดา้นไฟฟ้าและการ
ไหลเวยีนของหวัใจและหลอดเลอืดพรอ้มระบบบันทกึขอ้มลู
ยีȀหอ้ PHILIPS รุน่ Allura Xper FD20 SN 722012/849

1,391,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ประกาศเชญิ
ชวนขึȀน
เว็บไซต์

รวมหนา้นีȀ  6,926,908.00   

  ลําดับทีȀ 8  14 จากทั Ȁงหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีȀขั ȀนตอนการทํางานเพืȀอบันทกึขอ้มลูในขั Ȁนตอนถดัไป
                 กดเพืȀอดูขั Ȁนตอนการทํางานทั Ȁงหมด 

             :เลขทีȀโครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซืȀอรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซืȀอจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 19 มิถุนายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อฺยา จ านวน ๕ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                                            . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๘๙,๕๒๘                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๖ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน             ๑๘๙,๕๒๘                   บาท   ราคาต่อหน่วย            ตามแนบ               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๗๑/๖๐           . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕.๑   น.ท. หญิง นารีรัตน์  รูก้ิจนา                                                                                  . 
๕.๒   น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                             . 

          ๕.๓    น.ต.หญิง วรกฎ เจนนัดที                                                                                     .                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ/หน่วย รำคำรวม

๑ ATENOLOL 50 MG. (1BX/500TB) ๕๐,๐๐๐ TB ๐.๒๔๖๑ ๑๒,๓๐๕.๐๐
๒ ATENOLOL 25 MG. (1BX/500TB) ๑๐ BX ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๓ SIMVASTATIN 20 MG. (1BX/100TB) ๑,๐๐๐ BX ๗๔.๙๐๐๐ ๗๔,๙๐๐.๐๐
๔ SIMVASTATIN 10 MG. (1BX/100TB) ๗๐,๐๐๐ TB ๐.๕๐๒๙ ๓๕,๒๐๓.๐๐
๕ LOSARTAN POTASSIUM 50 MG. 

(1BX/30TB)
๒,๐๐๐ BX

๓๓.๐๖๓๐ ๖๖,๑๒๖.๐๐

๑๘๙,๕๓๔.๐๐เป็นเงินทัง้ส้ิน

รำคำต่อหน่วยแนบท้ำยตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทีม่ิใช่งำนก่อสร้ำง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อฺ เวชภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา                                                  . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๔๒,๔๕๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๖ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน             ๑๔๒,๔๕๐                   บาท   ราคาต่อหน่วย            ตามแนบ               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑๗/๖๐,๑๓๔/๖๐            
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕.๑   น.ท. หญิง นารีรัตน์  รูก้ิจนา                                                                                  . 
๕.๒   น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                             . 

          ๕.๓    น.ต.หญิง วรกฎ เจนนัดที                                                                                     .                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ/หน่วย รำคำรวม

๑ แผ่นเช็ดท ำควำมสะอำดเชื้อโรคส ำหรับ
พืน้ผิว 200 ชิ้น/กระป๋อง

๑๕๐ กระป๋อง
๓๙๘.๐๐๐๐ ๕๙,๗๐๐.๐๐

๒ แผ่นเช็ดท ำควำมสะอำดเชื้อโรคส ำหรับ
พืน้ผิว 80 ชิ้น/แพค

๒๕๐ PG
๓๓๑.๐๐๐๐ ๘๒,๗๕๐.๐๐

๑๔๒,๔๕๐.๐๐เป็นเงินทัง้ส้ิน

รำคำต่อหน่วยแนบท้ำยตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทีม่ิใช่งำนก่อสร้ำง
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