
 

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

D60100168784 60107165303
 ซื�อเครื�องนึ��งฆา่เชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร)
จํานวน ๔ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

380,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168734 60107165257
 ซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัชินดิเคลื�อนยา้ย
ได ้(Automated External Defibrillator) จํานวน ๕ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168717 60107165240
 ซื�อชดุเกา้อี�นวดผอ่นคลายทางจติเวชพรอ้มเครื�องมอืตรวจ
ความสมดลุของรา่งกาย (biofeedback) จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168688 60107165212
 ซื�อโคมไฟผา่ตดัชนดิเคลื�อนยา้ย (โคมใหญแ่บบ LED) จํานวน
๑ ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168676 60107165200
 ซื�อเครื�องปั�นเหวี�ยงตกตะกอนชนดิความเร็วสงู (Centrifuge)
จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168661 60107165185
 ซื�อกระเป๋าบรรจเุวชภณัฑช์นดิสะพายหลงั จํานวน ๑๕ ใบ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

463,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168626 60107165151
 ซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,433,500.00  

  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 22 ตุลาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - 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

D60100169048 60107165563
 ซื�อเครื�องจี�และตดัเนื�อเยื�อดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100169073 60107165587
 ซื�อเครื�องทําความสะอาดผา้ตดิเชื�อผูป่้วย (ขนาดไมน่อ้ยกวา่
๑๕ กโิลกรัม) จํานวน ๘ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

440,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168996 60107165513
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

142,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168955 60107165470
 ซื�อเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิหมอกควนั) จํานวน ๓
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

210,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168923 60107165438
 ซื�อชดุผา่ตดัศลัยกรรมพลาสตกิ จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

199,995.84 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168875 60107165391
 ซื�อเครื�องพน่สารเคมชีนดิสะพายหลงัแบบละอองฝอย (ULV)
จํานวน ๕ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100168829 60107165345
 ซื�อเกา้อี�ทําหตัถการพรอ้มโคมไฟสอ่งตรวจ จํานวน ๑ ชดุ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

230,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,022,395.84  

  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 22 ตุลาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดความเร็วสูง (Centrifuge) จ านวน ๑ เครื่อง   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๔๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๘ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๔๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๒๔๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด                                                                                          . 
๔.๒  บริษัท เมดิทอป จ ากัด                                                                                      .                                 
๔.๓                                                                                                                   . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือเครื่องท าความสะอาดผ้าติดเชื้อผู้ป่วย (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม) จ านวน ๘ เครื่อง   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๔๔๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๘ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๔๔๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๕๕,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป                                                                            . 
๔.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.แอล                                                                              .                                 
๔.๓  ร้านมาสเตอร์                                                                                                 . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือเครื่องมือควบคุมพาหะน าโรค (ชนิดหมอกควัน) จ านวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๒๑๐,๐๐๐                                        บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๒๘ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๒๑๐,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย                ๗๐,๐๐๐                บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒๖/๖๐ก ลง ๓ พ.ย.๕๙                                                                   . 
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

๕.๑  น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                     . 
๕.๒  น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                       . 
๕.๒  น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                          .                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เครื่อง   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๔๕๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๘ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๔๕๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ฟาโวริกา จ ากัด                                                                                          . 
๔.๒  บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด                                                            .                                 
๔.๓                                                                                                                  . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือชุดผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติก จ านวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                 .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๙๙,๙๙๕.๘๔                                  บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๓๐ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๑๙๙,๙๙๕.๘๔              บาท   ราคาต่อหน่วย            ๑๙๙,๙๙๕.๘๔           บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                     . 
๔.๒  บริษัท พิทักษ์ ไบโอ เซอร์จิคอล จ ากัด                                                                       . 
๔.๒  บริษัท เนิร์สซิ่ง โฮม จ ากัด                                                                                     . 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือเก้าอ้ีท าหัตถการพร้อมโคมไฟส่องตรวจ จ านวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                    .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๒๓๐,๐๐๐                                        บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๓๐ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๒๓๐,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย              ๒๓๐,๐๐๐               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                                                                                          . 
๔.๒  บริษัท เมดิก ไลฟ ์จ ากัด                                                                                        . 
๔.๒  บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จ ากัด                                                                                  . 

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

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือชุดเก้าอ้ีนวดผ่อนคลายทางจิตเวชพร้อมเครื่องมือตรวจความสมดุลของร่างกาย 
(biofeedback) จ านวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                .      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                  .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๕๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๒๕๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท พีเค ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                      . 
๔.๒  บริษัท บอนนี่ ประเทศไทย จ ากัด                                                                         .                                 
๔.๓  บริษัท รักยา 1818 จ ากัด                                                                                  . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดสะพายหลังแบบละอองฝอย (ULV) จ านวน ๕ เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                     .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓๕๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๗ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๘๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๗๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็กซ์พลอริท                                                                                    . 
๔.๒  บริษัท เอส พี ซัพพลาย จ ากัด                                                                                .                                 
๔.๓  บริษัท 360 เพสท์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                          . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๔๒,๔๐๐                                        บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๒๘ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๑๔๒,๔๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย               ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด                                                                          . 
๔.๒  บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด                                                                               . 
๔.๓  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์                                                                  .                                                               

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัดความเข้มแสง 

เครื่องวัดระดับเสียง(Sound Level Meter) 

๑ เครื่อง 

๑ เครื่อง 

๒๕,๗๐๐ 

๑๑๖,๗๐๐ 

๒๕,๗๐๐ 

๑๑๖,๗๐๐ 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือกระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดสะพายหลัง จ านวน ๑๕ ใบ   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๔๖๓,๕๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑ ก.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๔๖๓,๕๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๔๖๓,๕๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อที่ ๐๘๕/๖๐ ลง ๑๘ พ.ย.๒๕๕๙                                                               . 
๔.๒                                                                                                                  .                                 
๔.๓                                                                                                                   . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร) จ านวน ๔ เครื่อง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                     .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓๘๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๑ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๓๘๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๙๕,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด                                                                                   . 
๔.๒  บริษัท ทริปเปิลบี ซัพพลาย จ ากัด                                                                           .                                 
๔.๓  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทินกรซัพพลายแอนด์เซอร์วิส                                                           . 
๔.๔                                                                                                                     . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือชุดเก้าอ้ีนวดผ่อนคลายทางจิตเวชพร้อมเครื่องมือตรวจความสมดุลของร่างกาย 
(biofeedback) จ านวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                .      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                  .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๕๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๒๕๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท พีเค ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                      . 
๔.๒  บริษัท บอนนี่ ประเทศไทย จ ากัด                                                                         .                                 
๔.๓  บริษัท รักยา 1818 จ ากัด                                                                                  . 
๔.๔                                                                                                                   . 

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

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือโคมไฟผ่าตัดชนิดเคลื่อนย้าย (โคมใหญ่แบบ LED) จ านวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๔๕๐,๐๐๐                                        บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๗ ก.ย.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๔๕๐,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย              ๔๕๐,๐๐๐               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ ากัด                                                                                      . 
๔.๒  บริษัท เคทีซี เมดิคอล จ ากัด                                                                                   . 
๔.๒  บริษัท เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด                                                                              . 

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