
 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120028154 60127027858
 ซื�อพัสดเุพื�อจัดทําตํารา เอกสารประกอบการเรยีนการสอนของ
นพอ. จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

99,868.45 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028146 60127027851  จา้งทําตรายาง จํานวน ๑ งาน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,770.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028141 60127027846
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณสํ์านักงาน จํานวน ๒๓ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

26,180.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028126 60127027831  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,227.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028120 60127027825
 ซื�อไสก้รองเครื�องกรองนํ�า จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028115 60127027820  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,520.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110490072 60117478925
 ซื�อชดุตรวจ ห ูตา ชนดิตดิผนัง จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 291,116.25  

  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 4 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60110491733 60117480560  ซื�อบารโ์หนแบบตั �งพื�น จํานวน ๓ ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120028106 60127027811
 ซื�อBATTERY SEALED ACID ขนาด 12V 2Ah จํานวน ๓ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

45,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110147856 60117144175
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

373,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110178311 60117173892
 ซื�อCONTROL CONSOLE CASE จํานวน ๑ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

68,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110179067 60117174637
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตั ิจํานวน ๑
SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110145363 60117141750  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 309,765.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110339315 60117330938
 ซื�ออะไหลซ่อ่ม รพ.เคลื�อนที� จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

468,702.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

รวมหนา้นี� 1,313,807.80  

  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 4 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120032465 60127032105  ซื�อโตะ๊ ตู ้และเกา้อี� จํานวน ๔ ราย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 65,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110483977 60117472912
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยส์อ่งตรวจระบบ
ดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ Plessart
VIVO จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

290,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D60110329599 60117321461
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

368,887.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60120032770 60127032406
 ซื�อหมกึพมิพสํ์าหรับเครื�องพมิพเ์ลเซอรเ์จ็ต จํานวน ๗ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,179.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110464107 60117453263
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED TABLETS,
7.5 MG,UNIT DOSE,60S จํานวน ๒๒๐ BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

14,124.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60120029462 60127029147

 จา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องอา่นและแปลงสญัญาณ
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
CANON รุน่ CXDI-55 C SN.100560 จํานวน ๑ SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120030311 60127029979

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ RADREX
MRAD-A325 SN.K2C1382226 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

90,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,038,740.60  

  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 4 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120056151 60127055543
 ซื�อตูเ้ก็บเวชภณัฑต์อนเดยีวขนาดกลางแบบบานเลื�อนทบึ
จํานวน ๕ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120054350 60127053765
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัตอ้เนื�อ (Pteryium Set) จํานวน ๑ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

95,965.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120053798 60127053218
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

83,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120069271 60127068504
 ซื�อยา DEXTROMETHORPHAN HBr 15 MG. 20X10S
จํานวน 80,400 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,758.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120068092 60127067329  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,625.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120064947 60127064225  ซื�อตูเ้ก็บยาแบบ ๒ ชั �น จํานวน ๒ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120071553 60127070741
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องลา้งฟิลม์เอกซเรยแ์บบอตัโนมตัิ
รพ.กองบนิ บน.๕๖ จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 357,948.00 

  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 4 ธันวาคม 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120067142 60127066392
 ซื�อเครื�องบนัทกึเสยีงดจิติอลพรอ้ม USB ในตวั จํานวน ๑
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,879.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120066965 60127066218
 ซื�อพัสดใุชซ้อ่มกระจกหนา้ตา่ง หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

888.10 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120069592 60127068812
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

9,808.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120070439 60127069652
 ซื�อพัสดใุชใ้นสํานักงาน จํานวน ๑๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

76,722.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120070246 60127069465
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชป้รับปรงุภมูสิถาปัตย ์จํานวน ๓ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

36,580.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120070994 60127070183
 ซื�อเครื�องฉายแสงวสัดอุดุฟัน จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120070853 60127070047  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,110.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 169,987.70 

  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 4 ธันวาคม 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60120070657 60127069857  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,114.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110182934 60117178394
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

476,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60120031237 60127030880

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ HAD
10 TEX C48 - 80 SN.0662R01307 จํานวน ๑ SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60120031506 60127031150
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไม่
รวมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด 300 MA
SN.0161005401 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110099144 60117096634
 ประกวดราคาซื�อตูเ้ย็นเก็บศพ ๖ ชอ่ง จํานวน ๑ ตู ้ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D60120031974 60127031620

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่
UD150L-40E SN.0166M14224 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60090077055 60097074014
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืศลัยกรรม (Major Surgery Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 2,835,114.20 

  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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 4 ธันวาคม 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

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

๑. ชื่อโครงการซื้อ ชุดหุ่นจ าลองกายวิภาคมนุษย์ครึ่งตัวถอดด้านหน้าหลังได้ จ านวน ๒ ชุด                    .               
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                   . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๓๖๐,๐๐๐                                                 บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๓๖๐,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย               ๖๕,๐๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง  จ ากัด                                                                                      .                                                                                     
๔.๒บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด                                                                                                 . 
๔.๓ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรสวิทยาศาตร์                                                                               .                                                                                  

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๔๗๖,๖๐๐                                                 บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง. 

รายการที่ ๑    ๓ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน    ๒๘๐,๐๐๐       บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 
รายการที่ ๒    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน    ๑๙๖,๐๐๐       บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท ภานุกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                                                                                     .            
๔.๒ บริษัท บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จ ากัด                                                                                     .                                                                                    
๔.๓ บริษัท รักยา 1818 จ ากัด                                                                                              ..                                                                              

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจครรภ์ผ่านหน้าท้องและคลอดลูก 

หุ่นจ าลองทารกแรกเกิดส าหรับฝึกการพยาบาล 

๒ ตัว 

๒ ตัว 

๑๔๐,๐๐๐ 

๙๘,๐๐๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

๑๙๖,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๓๕,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๔๕,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๙๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท ภานุกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                                                                                    .                                                                                               
๔.๒ บริษัท บีเบส อิควิปเม้นท์ จ ากัด                                                                                       .                                                                                         
๔.๓ บริษัท รักยา 1818 จ ากัด                                                                                              .                                                                                                                                                                    

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

หุ่นฝึกการใสส่ายสวนปัสสาวะหญิง 

หุ่นสาธิตการฝึกตรวจภายในและการเปิดขยายของปากมดลูก
และความบางของคอมดลูก 

๑ ตัว 

๑ ตัว 

๔๕,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๙๓,๘๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๖๓,๘๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒    ๖ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๒๓๐,๐๐๐       บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ รายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด                                                                                              .     
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวอเตอร์เกท                                                                                          . 
รายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท ธเนศพัฒนา จ ากัด                                                                                              .     
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวอเตอร์เกท                                                                                          . 
๔.๓ บริษัท โปรเวสท์ จ ากัด                                                                                                  .                                                                                                                                                                    

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

ตู้เก็บยาและวัคซีน (อุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศา) 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิส าหรับเก็บโลหิต 

๑ ตู้ 

๑ ตู้ 

๖๓,๘๐๐ 

๒๓๐,๐๐๐ 

๖๓,๘๐๐ 

๒๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๐๒,๖๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง. 

รายการที ่๑    ๓๑ ต.ค.๖๐    เป็นเงิน     ๔๗,๖๐๐        บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 
รายการที่ ๒     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน     ๓๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย      ตามแนบ        บาท 
รายการที่ ๓     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน     ๔๕,๐๐๐        บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 
รายการที่ ๔     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน    ๔๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 
รายการที่ ๕     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน    ๔๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ        บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ ถึง รายการที่ ๕ 
๔.๑ บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด                                                                                                ,  
๔.๒ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จ ากัด                                                                                      . 
๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรสวิทยาศาสตร์                                                                             . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

หุ่นจ าลองส าหรับฝึกท าแผล 

หุ่นส าหรับฝึกการพันแผลแบบ Stump 

หุ่นฝึกการฉีดยาทารก(๔ – ๘ สัปดาห์) 

หุ่นจ าลองการฉีดยาและเจาะเลือด(เด็ก ๑ ปี) 

หุ่นจ าลองทารกฝึกอาบน้ าเพศชาย 

๑ ตัว 

๑ ชุด 

๑ ตัว 

๑ ตัว 

๑ ตัว 

๔๗,๖๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๔๗,๖๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๓๗๕,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑     ๙ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๑๙๕,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย      ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน    ๑๘๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย      ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
๔.๑.๑ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จ ากัด                                                                                   ,  
๔.๑.๒ บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด                                                                                             . 
๔.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรสวิทยาศาสตร์                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 
๒ 

หุ่นส าหรับฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแขน 
หุ่นส าหรับฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 

๓ ตัว 
๒ ตัว 

๖๕,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

๑๙๕,๐๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๒๐,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๖๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๖๐,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๔.๑ บริษัท บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จ ากัด                                                                                    ,  
๔.๒ บริษัท เค.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                                                                                   . 
๔.๓ บริษัท บอนนี่ ประเทศไทย จ ากัด                                                                                     .                                                                                     

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

เตียงผู้ป่วยชนดิมือหมุนพร้อมอุปกรณ์จับยึดในการพยุงตวั 

เตียงผู้ป่วยชนิดมือหมุนพร้อมชุดดึงกระดูก 

๑ ชุด 

๑ ชุด 

๖๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๔๘๒,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑    ๘ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๑๗๐,๐๐๐       บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒    ๙ พ.ย.๖๐      เป็นเงิน     ๓๑๒,๐๐๐       บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด                                                                            .     
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์                                                          .                                                                          

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

ชุดตะแกรงท าแผล 

รถเข็นผู้ป่วย 

๒๐ ชุด 

๓๐ คัน 

๘,๕๐๐ 

๑๐,๔๐๐ 

๑๗๐,๐๐๐ 

๓๑๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ชื่อโครงการซ้ือ เครื่องฝกการสอนกระตุนหัวใจอัตโนมัติ (AED for Training Cardiac) จํานวน ๔ เครื่อง    

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                   . 

/หนวยงานเจาของโครงการ                    กรมแพทยทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                   ๒๖๐,๐๐๐                                                 บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เปนเงิน                ๒๖๐,๐๐๐                  บาท ราคาตอหนวย               ๖๕,๐๐๐              บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑บริษัท ภานุกร เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด                                                                                    .                                                                                     

๔.๒บริษัท รักยา 1818 จํากัด                                                                                               . 

๔.๓บริษัท พีเค ทูลส แอนด ซัพพลาย จํากัด                                                                             .                                                                                  

     ๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 

๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต                                                                                         . 

๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อรถสระผมผู้ป่วย จ านวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๑๕,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๑๑๕,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย               ๘๐,๐๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑บริษัท ภานุกร เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด                                                                                    .                                                                                     
๔.๒บริษัท พีเค ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                             . 
๔.๓บริษัท เค.เอส.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด                                                                                    .                                                                                  

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          .                        
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๔๘๐,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๔๘๐,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย               ๘๐,๐๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑บริษัท บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จ ากัด                                                                                     . 
๔.๒บริษัท พีเค ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                             .                                                                                     
๔.๓บริษัท บอนนี่ ประเทศไทย จ ากัด                                                                                      .           

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๖๑,๖๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑     ๙ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน       ๙๓,๖๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย      ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒     ๙ พ.ย.๖๐     เป็นเงิน      ๖๘,๐๐๐         บาท ราคาต่อหน่วย      ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ 
๔.๑ บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด                                                                            .  
๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 
๒ 

รถเข็นส าหรับให้สารละลาย 
รถเข็นอุปกรณ์ดมยาสลบ 

๑๒ คัน 
๔ คัน 

๗,๘๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 

๙๓,๖๐๐ 
๖๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อรถเข็นชนิดนอน(แบบตัวเปลยกได้) จ านวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                         . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๔๙๐,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๔๙๐,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย               ๘๐,๐๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ ากัด                                                                             .                                                                                     
๔.๒ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอสอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์                                                            .                                                                                   

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                         . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                            . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ยา AZITHROMYCIN CRAL SUSPENSION,200 MG/5 ML, 15 ML. จ านวน ๕๕๐  BT  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                   .                                                                                                                                                                                              
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๑๐๒,๙๘๗.๕๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๗ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน           ๑๑๔,๗๕๗.๕๐                 บาท ราคาต่อหน่วย             ๒๐๘.๖๕                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ                                                         .                                                                                                
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                      . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                              .                                                                              
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                       .                                                                                            
. 
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