
 

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

60076032505
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจคลื�นเสยีงสะทอ้น
หวัใจความถี�สงู ยี�หอ้ GE รุน่ Vivid 9 Dimension SN.VE
94187 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

99,831.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032456
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE
รุุน่ SLE 200 SN FL20763 (2011) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
ตกลงราคา

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032336
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

14,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032286  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 81,788.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076005620
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,754,416.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60076004242
 ประกวดราคาซื�อPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB)
จํานวน ๑,๕๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

4,200,285.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

59096123871
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ�น
ตรง กรมแพทยท์หารอากาศ

991,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 9,171,720.00  

  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 5 กรกฎาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ - 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

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076033528

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องวดัการตบี/ตนัของหลอด
เลอืดแดง (ABI) (เครื�องตรวจหลอดเลอืดสว่นปลาย ยี�หอ้
FUKUDA DENSHI รุน่ VS-1000 SN 73145064 จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

45,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032456
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE
รุุน่ SLE 2000 SN FL20763 (2011) จํานวน ๑ เครื�อง โดย
วธิตีกลงราคา

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032505
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจคลื�นเสยีงสะทอ้น
หวัใจความถี�สงู ยี�หอ้ GE รุน่ Vivid 9 Dimension SN.VE
94187 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

99,831.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032336
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

14,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032286  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 81,788.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076005620
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,754,416.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60076004242
 ประกวดราคาซื�อPITAVASTATIN 2 MG. (1 BX/100 TB)
จํานวน ๑,๕๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

4,200,285.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 8,225,720.00  

  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 5 กรกฎาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดความถี่สูง ยี่ห้อ SLE รุ่น SLE 200 HFO 
จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                                                        . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๕๐,๐๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๑๕๐,๐๐๐                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๓๒/๖๐         . 
๔.๒                                                                                                                       . 
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  จ้างเหมาบ ารุงรักษา เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (เครื่องตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดปกติ 
พร้อมอุปกรณ์) ยี่ห้อ EP Med Systems รุ่น EP-Workmate SN HPW 6400 จ านวน ๑ เครื่อง               . 
โดยวิธีตกลงราคา                                                                                                              . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๓๗๕,๐๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๓๗๕,๐๐๐                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๒๒/๖๐         . 
๔.๒                                                                                                                       . 
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 เครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดความถี่สูง ยี่ห้อ SLE รุ่น SLE 5000 
จ านวน ๓ เครื่อง   โดยวิธีตกลงราคา                                                                                      . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๙๗,๐๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๒๙๗,๐๐๐                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๓๑/๖๐         . 
๔.๒                                                                                                                       . 
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  ซื้อฺยา SILYMARIN 140 MG. (1BX/40TB) จ านวน ๓๐๐ BX   โดยวิธีตกลงราคา           . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๐๓,๑๙๓                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๘ มิ.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๒๐๓,๑๙๓                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๖/๖๐           . 
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                                                                                     .                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อฺยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. (1BX/30TB) จ านวน ๒๐๐ BX   โดยวิธีตกลงราคา          . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๙๙,๕๗๔.๓๒                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๐ มิ.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๒๙๙,๕๗๔.๓๒                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๒๓/๖๐           . 
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                                                                                     .                                                                       
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