
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๑๐๘,๔๐๐                                              บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                 ๒๕ พ.ค.๖๐                                               .       
      เป็นเงิน             ๑๐๘,๔๐๐              บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)             ตามแนบ            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๔.๑  ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เอ็น. อินเตอร์กรุ๊ป                                                                      .                                                    
๔.๒                                                                                                                     . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราคาตอ่หนว่ยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจดัซือ้จดัจ้างท่ีมิใชง่านก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคา/หน่วย  

(บาท) 
ราคารวม 
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ชั้นวางยาและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ    ซ้ือยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200 MG.,UNIT DOSE (1 PG/7 TB)  .
จ านวน  ๖,๐๐๐ PG   โดยวิธตีกลงราคา                                                                          .                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๙๒,๐๐๐                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                  ๑๖ พ.ค.๖๐                                              .       
      เป็นเงิน              ๑๙๒,๐๐๐             บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)                ๓๒                บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๔.๑  บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                      .                                                                                                         
๔.๒                                                                                                                     . 
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน         น.ท.หญิง  นารีรัตน์  รู้กิจนา            .                                                                       
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซืȀอจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืȀอโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั Ȁนสูง

 

  เลขทีȀโครงการ ชืȀอโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั Ȁนตอน
การทํางาน

60066061577
 ซืȀอพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

108,400.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066059462
 ซืȀอยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200
MG.,UNIT DOSE (1 PG/7 TB) จํานวน ๖,๐๐๐ PG โดยวธิี
ตกลงราคา

192,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066059137
 ซืȀอพัสดุสาย สอ.ทอ. จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

74,270.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066058979
 ซืȀอพัสดุใชสํ้านักงาน จํานวน ๓๐ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

80,952.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066057700  ซืȀอยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 12,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066057428  ซืȀอยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 11,700.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60066054644  ซืȀอวัสดุ จํานวน ๔๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 40,937.58 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

รวมหนา้นีȀ  520,259.58   

  ลําดับทีȀ 1  7 จากทั Ȁงหมด มากกวา่ 35 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 8 มิถุนายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E.  
รุ่น LOGIQE9 SN.112991 US 5 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                               . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๓๒๐,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๕ เม.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๓๒๐,๐๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัทยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                             . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๓/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบทางเดินอาหารและไขสันหลังระบบดิจิตอล 
(Digital Spot Imaging) ชนิดควบคุมระยะไกล ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Sonialvision Versa 100 
SN.3M5249A26001 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                              . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๑๒๐,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ เม.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๑๒๐,๐๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัทบีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด เลขที่ P308-3/2560                                           . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๑/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ    จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E.  .
รุ่น LOGIQE9 SN.119991 US 8  จ านวน ๑ เครื่อง  โดยวธิีตกลงราคา                                       .                                                                    
./หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๓๒๐,๐๐๐                                             บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                  ๑๙ เม.ย.๖๐                                             .       
      เป็นเงิน                ๓๒๐,๐๐๐              บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)               -                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                       .                                               
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๔/๖๐                            .                                                                                          
๔.๓                                                                                                                     . 
๔.๔                                                                                                                     . 
๔.๕                                                                                                                     .  
๔.๖                                                                                                                     .                                                                                            

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑         น.อ.สยม บุนนาค                                                                                        ... 
          ๕.๒         น.ท.หญิง  อัญชลี สินธุวรรณะ                                                                         ...                        
          ๕.๓         ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                   ... 
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