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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

D60100189097 60107185245  จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ กวก.พอ. จํานวน ๕๗
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,990.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

3,800,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

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

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60100173197 60107169687
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

7,600,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

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

96,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั�ง

คณะกรรมการ

D60090238276 60097231235  ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๗ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 533,181.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

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

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 19,105,553.00  
  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 25 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

D60100200141 60107196103
 ซื�อชดุสาธติการใชอ้ปุกรณด์ามหลงัชนดิสั �น (KED Board)
จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100200072 60107196035
 ซื�อกระเป๋าปฏบิตักิารแพทยภ์าคสนามแบบสะพายหลงั จํานวน
๔๐ ใบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

220,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100199937 60107195900
 ซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิแรงดดูสงูแบบใชไ้ฟ ๓ ระบบ
จํานวน ๓ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100199772 60107195738
 ซื�อขาตั �งเปลแบบมลีอ้ชนดิพับได ้ประกอบชดุเปลสนามชนดิ
พับ ๓ ทอ่น ผา้ทนไฟ จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

340,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60100199548 60107195518
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

157,068.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60100198933 60107194907
 ซื�อเลื�อยตดักระดกูดว้ยแบตเตอรี� จํานวน ๑ ตวั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

249,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,010,568.20  

  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 25 ตุลาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑๑ รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                           .                           
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                   .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๕๗,๐๖๘.๒๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๗ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๕๗,๐๖๘.๒๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ตามแนบ             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  เป็นราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๒๐๖/๖๐ ลง ๑๗ พ.ย.๕๙  ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๙๔/๖๐ ลง ๒๒ พ.ย.๕๙  ใบสั่งซื้อเลขที ่๒๐๓/๖๐ ลง ๑๘ 
พ.ย.๕๙ และราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลง ๘ ส.ค.๕๖   

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

 
 

 
 

 

 

 



'1UAU
16uar{aqf lflo.rnr:d.rdo

txugr fr $rtannfl

rstd cr+zstc

"tAzwtrzwynh 1A

fifir NSN

P/}.l

GiPSC

lrnwu crms

dr,*,q nrhc

fi,
firrar rlGnjr3rnfl nartlnCv

fnaft6r?ro

{Tnu

*q
t'{6&

llr1gr l

l'nl
,afiftu

ffilt!r ?ti1

,rxult
0

I

2

3

4

5

6

4240351 404016

q24035't 404018

4240357 404092

4240357 404107

4240357 404109

4240357 404111

01009789

01009789

01047080

01009899

01009899

01009899

oa!n50.:110.:nu L0:!tl,tuf, 1:

ouvltu ouuvr'tt/!0:ctxu61:92

lilE3E'ru,2 S

IORGANIC.INORGANIC VAPOR

ANO GAS I (6057)

n6un:o.!uo{nu Ia:ctvua''t:

0urlu/l0tutllu6ltrlvlacala,

2 S (ORGANTC VAPORX600l)

q{I0U1.tl'dnU.!1U6'l:tn!

IGLOVES,CHEMICAL

PROIECIVEI
v J v - r.

!ru1 nlnn!{xultufl tFnt0.:t

luT o!6n (7501)

e ) v -twuu'tnlnat{vu,ttutlan:o!n

ru''ronaN (7502)

uu1 n1nu0.rnua1:rulr''rn0Tn"vl

fi'lrdt:;uruornra

TMASKPRO'TICTIVE.DUST-MIST

-ACrDl (9916)

PG

PG

PR

EA

EA

EA

20.00

40 00

60.00

10.00

30.00

300 00

588.01

390.00

65.00

1,065.72

r,06s.72

97.00

13,7 60.20

15,600.00

3,900.00

10,6s7 20

31,971.60

29,100.00

688 01

390.00

65 00

1,065 72

1,065.72

97.00

60

60

60

60

60

60

t,*ldsn' zoozoo

ludodod zoouoo

l!*rdant rsazeo

1ud!don' zoozoo

ludrdod zoezeo

lud.:don' zoszoo



:luEUGun#6qrfro.rnr:d.rdo

norurmdrnnrornr;

rnttlet+zsrc

'ntd zttottuoo

xhu3

rhfu NSN

P/}'l

GPSC

lu:nru eFMs

{o*rq titr2B

rhJ

drrnv rranJrcrnfu :nrdno{v
fua{qmhu

drul
ft11

arrch

ronurlrl

rn1
tDviltlu

fin.I,an tlil
tDlltnu

n

7

8

9

10

11

4240357 404114

4240357 4a4116

4240357 404117

4240357 4041,18

6515357 47 2226

01009899

01009899

01009899

01009899

01027653

udrnrnrJo.rn-ur]uaroor lolaul
) -.wvr0nH''r 14:0 lyfr?''[r:0u(.!/.t1u

uonl !2''ta2Tcu'tuo''tfl '1fl

IVIASK,PROIECTIVE,DUST-MIST-

FUMEI (8s12)

uu1n''rntuou0{nu4ua300.: l0

lar,lv l'lrdrtv'u ra ornrl (rru

rinnl srurdol trrnrih) taeez)

(10 iiu/ufin)

uurnlnu0{nuqJuEc00.!a [[0

:vnau ar:o-tncaru $iuf, rrfi
rn6our.rr r',londol arcirua':l

(9913V)

,, .1 r
uuln''rnu0.!nuqua300.lyr? LU

i?1d2:su1uo1n1fl (8812)

(10 iix/!!in)

MASK,SURGICALADULT,

DrsposeerE,so s (ndar{)

EA

EA

EA

EA

PG

20.04

200 00

250.00

100.00

200.00

243.96

s8.00

90.00

41.00

.1(
46 01

4,879.20

11,600.00

22,500.00

4,100 00

4,00u
9,2A2 00

243.96

58.00

90.00

41.00

60

60

60

50

tu6,:{oyt 2u3160

Ludn{avr 203160

lvaidovr'zoezoo

hdrdavr'zoazeo

:rnru:vnm'r 46.01

ulvr,/PG

nr 1t :runrr rursuRur(#r (rf,urrarnunr{llndrril z o s?zt6zo

I 6lrob[ . z0



nunuduiftqf ld'o.rnr:*ds

l
rldl crozsrr

'tl/Izttozirr,
$ft E/,nflffixdilmtrmrt

rBruIrq

t. florqldmulririoun'jr a t rhnrntudwsflfinosnrlnr:r:mfurruloi{

z. d'odr,nh6ofu:ur0uillfisanr duuriou loorq 6 rfiou ulordouJduuanrnriourrunorq (ludruruuirr{u)

s. 1#firrr.uldoornu?*r{e6n ulo{wru{ur,irulu rcrra

(6r{2516)

I

I



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือกระเป๋าปฏบิัติการแพทย์ภาคสนามแบบสะพายหลัง จ านวน ๔๐ ใบ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๒๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๗ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๒๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๕,๕๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ร้านไมโครแกรม (MICROGRAM)                                                                             . 
๔.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป                                                                     .                                 
๔.๓  ร้านพีโปรดักส์                                                                                              . 
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   ซื้อเลื่อยตัดกระดูกด้วยแบตเตอรี่ จ านวน ๑ ตัว    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                           .                           
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                   .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๔๙,๕๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ ส.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๒๔๙,๕๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๒๔๙,๕๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด                                                                                     . 
๔.๒  บริษัท ไทยสเตอริไลเซอร์ จ ากัด                                                                              .                                 
๔.๓  บริษัท โนวาเทค 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   ซ้ือเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบใช้ไฟ ๓ ระบบ จ านวน ๓ เครื่อง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๒๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๖ ก.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๒๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๔๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด                                                                                           . 
๔.๒  บริษัท แท็บวัน โซลูชัน จ ากัด                                                                              .                                 
๔.๓  บริษัท เมดิก ไลฟ์ 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   ซ้ือขาตั้งเปลแบบมีล้อชนิดพับได้ ประกอบชุดเปลสนามชนิดพับ ๓ ท่อน  
ผ้าทนไฟ จ านวน ๒ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                                      

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓๔๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๑ ก.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๓๔๐,๐๐๐.๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๑๗๐,๐๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ซี แอร์ ไทย จ ากัด                                                                                        . 
๔.๒  บริษัท เซฟตี้ พอยท์ ซิสเต็ม 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                                                                                        .  
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