
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๕๔,๓๙๓                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๖ ก.ย.๖๐                                            .        

เป็นเงิน            ๑๕๔,๓๙๓                 บาท   ราคาต่อหน่วย             ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐               .. 
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

๕.๑  น.ท. หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                   . 
๕.๒  น.ท. หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                             . 
๕.๓  น.ต. หญิง วรกฎ เจนนดัที                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMVASTATIN 10 MG. (1 BX/100 TB) 

SIMVASTATIN 40 MG. (1 BX/100 TB) 

GEMFIBROZIL 300 MG. (1 BX/100 TB) 

GEMFIBROZIL 600 MG. (1 BX/100 TB) 

๗๐,๐๐๐ TB 

๔๐๐ BX 

๔๐๐ BX 

๕๐๐ BX 

 ๐.๕๐๒๙ 

๑๓๔.๘๐๐๐ 

๕๓.๕๐๐๐ 

๘๗.๗๔๐๐ 

๓๕,๒๐๓ 

๕๓,๙๒๐ 

๒๑,๔๐๐ 

๔๓,๘๗๐ 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๑๕,๓๘๒                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๑๓ ก.ย.๖๐                                          .        

เป็นเงิน            ๑๑๕,๓๘๒                 บาท   ราคาต่อหน่วย             ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  รายการล าดับที่ ๑ และ ๒ เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ            .
ตามใบสั่งซื้อที่ ๑๒๑/๖๐ ลง ๑๖ พ.ย.๕๙                                                                               . 
๔.๒  รายการล าดับที่ ๓ เป็นราคาทีส่ืบจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ดังนี้                                             . 
.       ๔.๒.๑ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด                                                                   .       
.       ๔.๒.๒ บริษัท คิว.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด                                                                 .                                                                   
.       ๔.๒.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเทร็ชเชอร์                                                                           . 
๔.๓  รายการล าดับที่ ๔ และ ๕ เป็นราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ            .
ตามใบสั่งซื้อที่ ๔๓๑/๕๙  ลง ๓ พ.ย.๕๙                                                                                .. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

๕ 

TUBE,BLOOD COLLECTING VACUUM 

WITH SERUM SEPARATE,4 ML [50‘S] 

TUBE,BLOOD COLLECTING VACUUM 

WITH EDTA K3, 2 ML,50 S 

TUBE,BLOOD COLLECTING VACUUM 

WITH SODIUM FLUORIDE,2 ML,50 S 

BLOOD GROUPING SERUM,ANTI A, 10 ML 

BLOOD GROUPING SERUM,ANTI B, 10 ML 

 

๒๑๖ PACK 

 

๒๑๖ PACK 

 

๗๒ BT 

๒๐ BT 

๒๐ BT 

  

๒๑๔.๐๐ 

 

๒๑๔.๐๐ 

 

๒๔๐.๗๕ 

๑๔๐.๐๐ 

๑๔๐.๐๐ 

 

๔๖,๒๒๔ 

 

๔๖,๒๒๔ 

 

๑๗,๓๓๔ 

๒,๘๐๐ 

๒,๘๐๐ 

 

 



10/20/2017 สรา้งโครงการ
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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

D60100153410 60107150100
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

115,382.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D60100152991 60107149682  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 154,393.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

60086443160
 ซื�อเครื�องวดัสายตาและความโคง้ของกระจกตาแบบอตัโนมตัิ
(Auto Refracto - Keratometer) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
ตกลงราคา

500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60100153419 60107150109
 ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% W/V 360
ML.จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60100152893 60107149587  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,135.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60100084833 60107082744
 ประกวดราคาซื�อชดุแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นดจิติอล
พรอ้มระบบจัดเก็บและรับสง่ขอ้มลูภาพทางการแพทย ์จํานวน
1 ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60086124819  สอบราคาซื�อยา จํานวน ๘ รายการ 1,809,209.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

บนัทกึและ
ประกาศราย
ชื�อผูผ้า่นการ
ตรวจสอบ

รวมหนา้นี� 9,398,919.50 

  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 20 ตุลาคม 2560
 วนัสนันท บุนนาค - 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

D60100161202 60107157767
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน ๓ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

96,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100160926 60107157499  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 229,150.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100160634 60107157203  ซื�อเครื�องปั�นเม็ดเลอืดแดง (ความเร็วรอบสงู) จํานวน ๒ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 186,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100159516 60107156097  ซื�อเครื�องปั�นตกตะกอนชนดิตั�งโตะ๊ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 31,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100159396 60107155976
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน ๓ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

96,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100158892 60107155484  ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ ๑๐ ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100153410 60107150100  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 115,382.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 791,432.00  
  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 20 ตุลาคม 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

D60100158689 60107155285  ซื�อเครื�องปั�นเหวี�ยง เคม ีปัสสาวะ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 65,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100158533 60107155125  ซื�อDISTILLED WATER,REAGENT,20 L จํานวน ๑๐๐ TI
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100158350 60107154947  ซื�อกลอ้งจลุทรรศนสํ์าหรับงานดา้นพยาธกิรรม จํานวน ๒
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 98,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100158119 60107154718  ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนแบบเคลื�อนที� (Oxygen Portable Kit)
จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100152991 60107149682  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 154,393.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั�ง

คณะกรรมการ

60086443160
 ซื�อเครื�องวดัสายตาและความโคง้ของกระจกตาแบบอตัโนมตัิ
(Auto Refracto - Keratometer) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
ตกลงราคา

500,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60100153419 60107150109  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% W/V 360
ML.จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 863,193.00  
  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 20 ตุลาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อน้้ายา จ้านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                      . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๒๒๙,๑๕๐                                               บาท 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๓ ก.ย.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน                ๒๒๙,๑๕๐                บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ตามแนบ            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๑๙๑/๖๐ และ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๔๐/๖๐                                                                     . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๕๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                             . 
๕.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที                                                                                      . 

                                                            
                                                                      

 
 



ล ำดับ รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
รำคำ/หน่วย

(บำท) รำคำรวม
๑ น  ำยำล้ำงมือชนิดไม่ใช้น  ำ 1 GALLON (GEL,HAND WASH) GL ๓๕ ๗๙๐.๐๐ ๒๗,๖๕๐.๐๐

๒ น  ำยำล้ำงมือชนิดไม่ใช้น  ำ 450 ML. [GEL,HAND WASH] BT ๑,๓๐๐ ๑๕๕.๐๐ ๒๐๑,๕๐๐.๐๐

๒๒๙,๑๕๐.๐๐

รำคำต่อหน่วยแนบท้ำยตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณท่ีได้รัรบจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซื อจัดจ้ำงท่ีไม่ใช่งำนก่อสร้ำง

รำคำรวม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง (ความเร็วรอบสูง) จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง            . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๑๘๖,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑ ก.ย.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน                ๑๘๖,๐๐๐                บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ๙๓,๐๐๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัทดีมาร์ค จ ากัด , บริษัทเดย์ เมดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัทยูโรสแกน จ ากัด                                                                    . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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