
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 埃�นสูง

เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046173169
 ซื埃�อวัสดุงานเดนิทอ่ประปาบรเิวณสวนหยอ่มรอบอาคาร
บก.พอ. จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

13,001.57 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173057  ซื埃�อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 60,358.70 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173019
 ซื埃�อพัสดุ สตต.ใชใ้นสํานักงาน จํานวน ๒๖ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

40,067.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046161776  ซื埃�อเกจ (FLOW METER) จํานวน ๓ EA โดยวธิตีกลงราคา 9,750.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046161647
จา้งซอ่มภายนอกตูค้วบคุมอณุหภูมสํิาหรับเกบ็ยาและวัคซนี
จํานวน ๑ EA โดยวธิตีกลงราคา

34,882.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046161483
 จา้งซอ่มภายนอกเครืퟚ�ퟚ�องตรวจนับเม็ดเลอืดอตัโนมตั ิยีퟚ�หอ้
NIHON KOHDEN รุน่ MEK6410K จํานวน ๑ SE โดยวธิี
ตกลงราคา

99,510.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046161316
 ซื埃�อฺฺBATTERY LITHIUMION ขนาด 11.1 V 7.8 Ah จํานวน
๖ EA โดยวธิตีกลงราคา

132,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  389,569.27 

  ลําดับทีퟚ� 8  14 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

 :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 埃�นสูง

เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046174242
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

240,500.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173536  ซื埃�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,150.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173520  ซื埃�อพัสดุสํานักงาน จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 9,800.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173446
 ซื埃�อหมกึพมิพสํ์าหรับเครืퟚ�องพมิพเ์ลเซอรเ์จ็ท จํานวน ๑
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

5,350.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173299
ซื埃�อวัสดุซอ่มแซมฝ้าเพดานหอ้งประชมุ พอ. ๑ จํานวน ๑๑
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

28,416.13 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173251
 ซื埃�อลวดหนามหบีเพลง จํานวน ๑ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

1,391.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60046173188
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

11,850.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  300,457.13 

  ลําดับทีퟚ� 1  7 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

 :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๒๔๐,๕๐๐                                              บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                 ๒๗ เม.ย.๖๐                                               .       
      เป็นเงิน             ๒๔๐,๕๐๐              บาท ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี)             ตามแนบ            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๔.๑  บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์สเทรดดิ้ง จ ากัด                                                             .                                               
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 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METHAMPHETAMINE URINE TEST DEVICE  
 
MARIJUANA (THC) URINE TEST DEVICE 
 

๑๒,๙๕๐ TE 
 

๕,๕๕๐ TE 
 
 
 

๑๓ 
 

๑๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๖๘,๓๕๐ 
 
๗๒,๑๕๐ 

 
 
 

 
 
 


