
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการจัดจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (แบบไม่รวม
อะไหล่) ยี่ห้อ Konika minolta รุ่น Aero DR S/N A6C5-00826 รพ.กองบิน บน.๗ จ านวน ๑ SE  โดยวิธีจ้าง
เฉพาะเจาะจง                                     ง                                                                             
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๓๕,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๑๖ พ.ย.๖๐                               ๆ           

เป็นเงิน            ๒๓๕,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๒๓๕,๐๐๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑.๑ บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด                                                                                 .                                                        
๔.๑.๒                                                                                                                    ด                                                                             
๔.๑.๓                                                                                                                     ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                 . 
๕.๒น.ต.ศิรส สมานชาติ                                                                                    . 
๕.๒ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมา เหมาบริการบ ารุงรักษา พัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                     
ง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๔๗๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิงๆ           

รายการที่ ๑ เป็นเงิน      ๒๓๕,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย       ๒๓๕,๐๐๐            บาท 
รายการที่ ๒ เป็นเงิน      ๒๓๕,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย       ๒๓๕,๐๐๐            บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑.๑ บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด                                                                                 .                                                        
๔.๑.๒                                                                                                                    ด                                                                             
๔.๑.๓                                                                                                                     ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                 . 
๕.๒น.ต.ศิรส สมานชาติ                                                                                    . 
๕.๒ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการจัดจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (แบบไม่รวม
อะไหล่) ยี่ห้อ Konika minolta รุ่น Aero DR S/N A6C5-00825 จ านวน ๑ ชุด  โดยวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง                                     
ง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๓๕,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๖ ต.ค.๖๐                               ๆ           

เป็นเงิน            ๒๓๕,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๒๓๕,๐๐๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑.๑ บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด                                                                                 .                                                        
๔.๑.๒                                                                                                                    ด                                                                             
๔.๑.๓                                                                                                                     ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                 . 
๕.๒น.ต.ศิรส สมานชาติ                                                                                    . 
๕.๒ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการจัดจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ 
TOSHIBA รุ่น Plessart VIVO จ านวน ๑ SE  โดยวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง                                     ง                                                                             
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๙๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๒๒ พ.ย.๖๐                               ๆ           

เป็นเงิน            ๒๙๐,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๒๙๐,๐๐๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑.๑ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด                                                                                 .                                                        
๔.๑.๒                                                                                                                    ด                                                                             
๔.๑.๓                                                                                                                     ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                 . 
๕.๒น.ต.ศิรส สมานชาติ                                                                                    . 
๕.๒ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการจัดจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) (แบบไม่รวมอะไหล่) 
ยี่ห้อ PHILIP รุ่น MX4000 DUAL S/N.PDLM080019 จ านวน ๑ SE  โดยวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง                                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๖๒,๕๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๒๒ พ.ย.๖๐                               ๆ           

เป็นเงิน            ๒๖๒,๕๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๒๖๒,๕๐๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑.๑ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จ ากัด                                                                                 .                                                        
๔.๑.๒                                                                                                                    ด                                                                             
๔.๑.๓                                                                                                                     ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ                                                                                 . 
๕.๒น.ต.ศิรส สมานชาติ                                                                                    . 
๕.๒ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ยา TETANUS TOXOID 0.5 ML. (Box Of 10 x 1 SD.) จ านวน ๑๑,๔๓๐ AM  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง    .                                                                                                                                                                                              
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๖๘,๖๐๕                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๒๖๙,๐๖๒.๒๐                 บาท ราคาต่อหน่วย       ๒๓.๕๔                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑       คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐                          ๐                                                                                                                                 
๔.๒                                                                                                                      .                    
๔.๓                                                                                                                      .  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ เวชภัณฑ์ จ านวน ๑๔ รายการ  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง    .                                                                                                                                                                                              
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๑๓๒,๑๙๕.๘๓                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ย.๖๐                                                   . 

เป็นเงิน                ๑๔๑,๓๑๑.๘๐                 บาท ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑       ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๓๑/๖๑                                                                                       ๐                                                                                                                                 
๔.๒                                                                                                                      .                    
๔.๓                                                                                                                      .  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rluau rduofidqddo,rnr:d!{o

n:lutudrnntornrn

ranrd rtozazg

1,ud wntueo
uin ttt

h'ttlJ NSN

P/N

GPSC

lrlrulnJ GFMIS

dorftrq vru
fu

druru :rardraaCo/

{ruftqa{ru

o.ruru

{aq

aonf,i

x 1u(11q

fl41

no)'tu?u

:161:1tl :1fr1

ttEtlu?t

t

1.

2

3

4

5

6

1

65rs3s7 47 21,89

6515357 47 2359

65153514723't 1

6515351 47 24Aa

6515357 47 2420

65!5357 472437

6515351 412602

41a27185

0t428532

01028532

41428s32

41028532

01028s32

LANCEIBLOOD FINGER 30 S

ILANCEIFINGER BLEEDING]

NEEDtE,HYPODERN4IC,

NO.18Gx1-1/2 lN DISPOSABLE

(100EA/BOX)

NEEOLE,HYPODERMIC,

NO.21GX1^7/2 lN DISPOSABLE

(100EA/BOX)

NEEOLE,HYPODERN4IC,

NO.23Gx1-1l2 lN DISPOSABLE

(100EA/80X)

NEEDLE,HYPODER[IIC,

NO.2&x7-1/2 lN DISPOSABLE

(100EA/BOX)

NEEDLE,HYPODERMIC,

No.26cx7 /2 lN DISPoSABLE

(100EA/BOX)

MULTNEEDLE,NO.2IGxl-1l2 lN

100 s

P6

EA

EA

E,A

F,A

EA

BX

120.00

400.00

1,600.00

100.00

1,000.00

3,100.00

200.00

96 300

0.535

0.535

0.s35

0.535

0.535

481.s00

11,556.000

214 000

856.000

53.s00

53.5.000

1,658.500

96,300 000

96.300 6A

60481.500

ludrdod rotzoo
t-t t'L t1

t'rnrt]lunrf,'r 0.535

ulvi/EA

rlnd:vfl1fi'1 0,535

!1vrlEA

rlnl!lvn'rfl'1 0.535

urvi/EA

:1filUiJn1fl1 0.535

!1vilEA

i1n''r!:cn111i 0,535

ur'i4/EA

flra"rdod rltuoo

drruronsio,r
u.yr.yfir th

In1)B:dl,\x3"

rnrU:uuru

4t428532



r1 uau rduor{-dqddo.: nr :d.:do

nuumrdvrurmrnrn

ra,n{ eroegzc

ludtawuao
lih u3

N5N

P/N

GPSC

lu:suu GrM6

n0 6q r{u?t,

rlu

druru trad:c!roJ rn, draudo/

o'tr{oqnriru

otruru

flatl

n{ntt{

lal1Ur el

tlal
,rDt4u?u

fln1'lll 11n1

iourhu

t

B

9

10

11

I2

13

6515357 47 3847

6575357 47 4162

651.5357 47 4242

6s15357 47 4210

6515351 47 4230

41032466

41032468

01a32468

STOPCOC(SURGICAL

SYRINGE,3 WAY,DISPOSABLE

N-HREE WAYI

SYRINGE,INSULIN,l CC.WTH

NEEDLE NO.27cx1l2 lN,

DISPOSAELE ( lOOEA/BOX)

SYRINGE,HYPODERMIC,

3 CC,WTHOUT

NEEDLE,DISPOSBI.E

(100EA/BOX)

SYRINGE,HYPODERMIC,

5 CC.WTHOUT

NEEDLE,DISPOSABLE

(100 EAIBX)

SYRINGE,HYPODERMIC,

1O CC,WITHOUT NEEDLE,

DISPOsABLE (1OOEA/BOX)

SYRINGE,HYPODERMIC,

20 CC,WTHOUT NEEDLE,

DISPOSABTE (5OEA/BOX)

IA

EA

IA

EA

EA

IA

200.00

200.00

6,600.00

5,400.00

1,600.00

450.00

12.840

3.214

2.144

2.14A

2.144

4.2"80

2,568,000

642.000

14,124.000

11,556.000

3,424.004

1,926.000

?'rnl irfl'rfi'r 12.84

ulvr/EA

:TfitUtYn'rfl.r 3.21

!''rrlEA

r"rnllrun''r6'1 2,14

!1vilEA

l'rn"t lsnrfi'1 2.14

r.r1yrlEA

i'tn1 :3fl'tfl'1 2.14

UTVi/EA

:''ro'nliun1fl'1 4.28

lt1vt/EA

u.r.rar!.r

.{ry-.:}

,h
nn.n?n.vio.
Vl. :.Gl..2.1i.9........

1
f,r

nlnu

41432472

0 r032468

4t432468

6515357 47 4224



,
E
)J
c!
=j

!

c'

E

t

t
c.4
d
t!.
?.
at
I

E:,
*,,_
3-E
..1

E

az>2

cC)C'soH
=

Q=8?
F O '...1 =>I€ii
-uor?

qn
in=

tr
o2,:t'

-3

I
5-(!E.

9
c

t-

E.ie
,
c-
E

bo

t

E

3-
5J
J'J

+i
t5
-ritcli {r

el

3 *E
:1. '' E

C"4
i-l

t:

=.3

J
C!
a)
<a

ol
t*,T-.33
3to
)
J

*-ALcr-

jrL5
s :ar

g.QE
rPdtsd8d

r"*'.4
a=".ErE
E#E.E5Bi = e:d,EH3
- 4!O =359.

JO;i
i, e-' i-
!' Pl r,,E'l.a5rk9dc,
+s.=fg.i.E91-
lBc,i.; eF: EE6!!
E *g

+g
c, c'
EE,:.
ir.
c,

EI

=c
3.c
ts

e

.s
iE .,1.
i<'""..
i:q-*;
55F{-E-
{ .J \o'
: --:r<z 

"-iriii.5
i

I



 

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

D60110478632 60117467615  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,665.20   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110490072 60117478925  ซื�อชดุตรวจ ห ูตา ชนดิตดิผนัง จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 100,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60090280252 60097272214  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 6,900,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110489889 60117478741  ชดุตรวจ ห ูตา ชนดิตดิผนัง จํานวน ๒ ชดุ 100,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110036064 60117034989  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๒๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 388,505.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D60110487320 60117476194

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konika minolta
รุน่ Aero DR S/N A6C5-00825 จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110486970 60117475851  จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 470,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,196,170.20  
  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 30 พฤศจิกายน 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

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

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

14,124.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
จัดทํารา่ง
สญัญา

D60120029986 60127029659
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นม
(Mammogram) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ HOLOGIC รุน่ M-
IV SN.18010075757 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120032465 60127032105  โตะ๊ ตู ้และเกา้อี� จํานวน ๔ ราย 65,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120030533 60127030195
 จา้งเหมาบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นความถี�
สงู (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ SSA-660A S/N
15E10Y3116 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120030725 60127030377
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบจัดเก็บและรับสง่ขอ้มลูภาพ
ทางการแพทยแ์บบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ infinitt
PACS V.3.011.4 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

96,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 461,674.00 

  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 30 พฤศจิกายน 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

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 
เพิ�มโครงการ

D60110123306 60117120198  ซื�อยา จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,281.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

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 
เพิ�มโครงการ

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 
เพิ�มโครงการ

D60110462356 60117451538
 ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน ๑,๘๐๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110487320 60117476194

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konika minolta
รุน่ Aero DR S/N A6C5-00825 จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110364051 60117354949
 ซื�อยา AMOXICILLIN 125 MG/5 ML. DRY SYRUP 60 ML
จํานวน ๖,๐๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

77,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 589,521.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่ พัสด ุ

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

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

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

14,124.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
จัดทํารา่ง
สญัญา

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

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110329599 60117321461
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

368,887.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

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

D60120029986 60127029659
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นม
(Mammogram) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ HOLOGIC รุน่ M-
IV SN.18010075757 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60120030533 60127030195
 จา้งเหมาบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นความถี�
สงู (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ SSA-660A S/N
15E10Y3116 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 773,561.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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