
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

D60110030384 60117029457
 ซื�อETHYL ALCCHOL, 70% ,450 ML. จํานวน ๑๘๓ LB โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

5,091.06 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110030659 60117029730
 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ๕ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

24,610.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110030880 60117029942
 ซื�อยา HPMC AND DEXTRAN70 OPTHALMIC SOLUTION
0.8 ML.32S จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,552.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110032209 60117031241  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110032388 60117031415  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 65,702.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110030150 60117029225  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๔๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,816.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110013780 60117013294  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,672.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 200,943.06 

  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 2 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

D60110013455 60117012981  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,467.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60090214214 60097207788
 จา้งจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์ก
การแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (GYROLAB GL-1000II) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

1,999,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110040643 60117039500
 ซื�อINSECT REPELLENT,PERSONAL
APPLICATION,33%,50 ML จํานวน ๙,๘๐๐๐ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

362,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110040635 60117039492  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 285,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60090287283 60097279018
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

3,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60086189940
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตดัเลาะเนื�อเยื�อดว้ยนํ�า จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

60086222638  สอบราคาซื�อเครื�องปั� มหวัใจอตัโนมตั ิจํานวน ๑ เครื�อง 944,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ประกาศราย
ชื�อผูช้นะการ
เสนอราคาขึ�น

เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 10,716,267.00 

  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 2 พฤศจิกายน 2560

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๓๖,๐๐๐   บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๓.๑  รายการที่ ๑  ๒๒ ส.ค.๖๐     เป็นเงิน    ๑๖,๐๐๐    บาท   ราคาต่อหน่วย   ๑๖,๐๐๐      บาท 
๓.๒  รายการที่ ๒  ๒๒ ส.ค.๖๐     เป็นเงิน   ๑๒๐,๐๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย    ๖๐,๐๐๐     บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑  รายการที่ ๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที ่๐๕๑/๖๐ ลง ๔ พ.ย.๕๙    .. 
๔.๒  รายการที่ ๒ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๗๕/๖๐ ลง ๑๐ พ.ย.๕๙         . 
๔.๓     .. 

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



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุหีบห่อ จ านวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                     . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๓๘๘,๕๐๕                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ ส.ค.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน            ๓๘๘,๕๐๕                บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ตามแนบ             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๘๗/๖๐, ๓๐๕/๖๐  และ ๘๘/๖๐                                                              . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     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)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 



 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จ านวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๓๒๐,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๓๑ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๓๒๐,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย               ๔๐,๐๐๐               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                                                                                               .. 
๔.๒  บริษัท แท็บวัน โซลูซัน จ ากัด                                                                                        . 
๔.๓  บริษัท เมดิก ไลฟ์ จ ากัด                                                                                              .. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือINSECT REPELLENT,PERSONAL  APPLICATION,33%,50 ML จ านวน  ๙,๘๐๐  BT      
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                              .                                          

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๓๖๒,๖๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๑๓ ต.ค.๖๐                                          .        

เป็นเงิน            ๓๖๒,๖๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย             ๓๗                 บาท
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑  รภท.ศอพท.                                                                                                            .. 
๔.๒                                                                                                                             . 
๔.๓                                                                                                                             .. 

     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                                                                                      .                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๑๕๓,๓๗๗                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๗ ก.ย.๖๐                                                    . 

เป็นเงิน                ๑๕๓,๓๗๗                   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ตามแนบ             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐          . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     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)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ หน่วย
นับ 

จ านวน ราคา/หน่วย
(บาท) 

ราคารวม 

๑ DICLOFENAC SODIUM TABLET, 25 MG, 
ENTERIC COATED, UNIT DOSE (BLISTER 
1x100x10’S) 

TB ๒๔,๐๐๐ ๐.๑๒๐๙๑ ๒,๙๐๑.๘๔ 

๒ DIMENHYDRINATE TABLET, 50 MG. UNIT 
DOSE (STRIP 1x100x10’S) 

TB ๑๑๙,๐๐๐ ๐.๒๐๓๓๐ ๒๔,๑๙๒.๗๐ 

๓ SALBUTAMOL 2 MG. 1,000’S TB ๑๒,๐๐๐ ๐.๑๒๑๙๘ ๑,๔๖๓.๗๖ 

๔ DICLOXACILLIN SODIUM CAPSULE,250 MG, 
UNIT DOSE (BLISTER 1x50x10’S) 

CP ๙๖,๕๐๐ ๑.๑๐๒๑๐ ๑๐๖,๓๕๒.๖๕ 

๕ ROXITHROMYCIN 150 MG. (STRIP 1x10x10’S) TB ๑๒,๕๐๐ ๑.๕๐๘๗๐ ๑๘,๘๕๘.๗๕ 

ราคารวม ๑๕๓,๗๖๙.๗๐ 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อสารเคม ีจ านวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                     . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๒๓๒,๘๗๔.๘๐                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๘ ก.ย.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน            ๒๓๒,๘๗๔.๘๐                บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ตามแนบ             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๑๙/๖๐ และ ๑๔๖/๖๐                                                                . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     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)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 



 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๒๘๕,๓๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๗ ก.ย.๖๐                                          .        

เป็นเงิน            ๒๘๕,๓๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย             ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๖๙/๖๐ ลง ๑๔ พ.ย.๕๙                                                                  . 
๔.๒                                                                                                                      .                                                                                                   
๔.๓                                                                                                                             .. 

     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 

 

 

BANDAGE,GAUZE,3 IN X 6 YD 

GAUZE ABSORBENT 12 X 12 IN 500’S 

 

 

 

 

 

 

๑,๙๖๕ DZ 

๒๗๙ PG 

 

 

 ๖๐ 

๖๐๐ 

 

 

๑๑๗,๙๐๐ 

๑๖๗,๔๐๐ 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๓๔๐,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๓.๑  รายการที่ ๑  ๑ ก.ย.๖๐     เป็นเงิน    ๑๘๐,๐๐๐    บาท   ราคาต่อหน่วย    ๑๘๐,๐๐๐      บาท 
๓.๒  รายการที่ ๒  ๑๓ ก.ย.๖๐     เป็นเงิน   ๑๖๐,๐๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย    ๘๐,๐๐๐     บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑  รายการที่ ๑ ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัทเอ็นราฟ-โนเนียส  
เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ากัด , บริษัทเอราวัณ ไฮเทค จ ากัด และ บริษัทชินกฤช จ ากัด                            
.. 
๔.๒  รายการที่ ๒ ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัทเอ็นราฟ-โนเนียส  
เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ากัด , บริษัทชินกฤช จ ากัด และ บริษัทเอราวัณ ไฮเทค จ ากัด                           . 
๔.๓                                                                                                                             .. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อตู้ตรวจการได้ยิน จ านวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                 .                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๒๘๒,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๗ ก.ย.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๒๘๒,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย               ๒๘๒,๐๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากัด                                                                                              .. 
๔.๒  บริษัท สยาม เฮียร์ริ่ง จ ากัด                                                                                          . 
๔.๓  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอียมาสเตอร์                                                                                    .. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องมือตรวจกล่องเสียง (Laryngoscope) จ านวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๑๐๕,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๑๙ ก.ย.๖๐                                                    . 

เป็นเงิน                ๑๐๕,๐๐๐                   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ๒๒,๐๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัทอาร์เอ็กซ์ จ ากัด,  
บริษัทเมดิก ไลฟ์ จ ากัด และ บริษัทแท็บวัน โซลูซัน 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                                                                                          .                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๑๓๘,๔๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

๓.๑  รายการที่ ๑  ๓๐ ส.ค.๖๐     เป็นเงิน    ๑๑๕,๐๐๐    บาท   ราคาต่อหน่วย   ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
๓.๒  รายการที่ ๒  ๑๓ ก.ย.๖๐     เป็นเงิน       ๒๓,๔๐๐   บาท   ราคาต่อหน่วย     ๒๓,๔๐๐   บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑  รายการล าดับที่ ๑ ตามใบสั่งซื้อที่ ๐๗๕/๖๐ ลง ๑๐ พ.ย.๕๙                                                . 
๔.๒  รายการล าดับที่ ๒ เป็นราคาที่สืบจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ดังนี้                                             . 
.       ๔.๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป                                                                     .       
.       ๔.๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.แอล                                                                            .                                                                   
.       ๔.๒.๓ ร้านมาสเตอร์                                                                                                . 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

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

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                            ๒๑๘,๕๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                      ๓๑ ส.ค.๖๐                                           .        

เป็นเงิน            ๒๒๐,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย               ๒๒๐,๐๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท เคเอ็น เมดิคิล จ ากัด                                                                                          .. 
๔.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วากัส เมดิเซีย                                                                                    . 
๔.๓  บริษัท เมโทร เมดิคอล จ ากัด                                                                                       .. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อชุดแบบสาธิตอุปกรณ์ดูดเสมหะ พร้อมรถเคลื่อนที่ จ านวน ๑๐ ชุด โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                                      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๓๓๐,๐๐๐                                               บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                ๑๕ ก.ย.๖๐                                                    . 

เป็นเงิน                ๓๓๐,๐๐๐                   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)         ๓๓,๐๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ได้แก่ บริษัทภานุกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด,  
บริษัทพีเค ทูลส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด และ บริษัทรักยา 1818 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                                                                                          .                                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ หน่วย
นับ 

จ านวน ราคา/หน่วย
(บาท) 

ราคารวม 

๑ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) ชนิด
เคลื่อนย้ายได้ 

เครื่อง ๔ ๒๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP) เครื่อง ๑๓ ๑๗,๐๐๐ ๒๒๑,๐๐๐ 

๓ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติส าหรับเด็กแรก
เกิดและเด็กโต 

เครื่อง ๑ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

ราคารวม ๔๐๑,๐๐๐ 
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