
 

 

      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

D61110059842 61117059959
 ซื�อเครื�องทําลายลา้งพษิสะพายหลงัแบบถงัอดัอากาศ จํานวน
๑ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก

950,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110059686 61117059802  ซื�อเครื�องวดัรังสปีระจําบคุคล จํานวน ๕ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก 750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110056480 61117056592
 ซื�อETHYL ALCOHOL,70%,450 ML จํานวน ๑๗๗ BT โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

4,924.14 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110058913 61117059028  ซื�อเครื�องมอืตรวจสารอนิทรยี ์จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก 1,455,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100218130 61107218523
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๓๒ สไลด์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110056870 61117056985
 ซื�อนํ�ายา CHLORHEXIDINE GLUCONATE,4% W/V,5 L
จํานวน 12 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110037771 61117037859
 ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-
15 ML.จํานวน ๕๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

45,475.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 16,213,799.14  

  ลําดบัที� 50 - 56 จากทั �งหมด มากกวา่ 84 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D61100240032 61107240455  ซื�อยา จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,914,957.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61090721472 61097722832
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัตอ่มทอลซลิ (Tonsil set)
จํานวน ๒ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

819,786.92 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110062361 61117062486
 ซื�อเครื�องทดสอบความสมบรูณข์องหนา้กาก จํานวน ๑ เครื�อง
โดยวธิคีดัเลอืก

3,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100283173 61107283657  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 117,698.93 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61100283313 61107283797
 ซื�อAUTOCLAVE BAG 19x23 IN 100 PCS. จํานวน ๓๑ PK
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

102,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110062218 61117062343
 ซื�อหนา้กากป้องกนัสารเคมแีละกรองอากาศพรอ้มอปุกรณ์
ป้องกนัแรงกระแทก จํานวน ๙ ชดุ โดยวธิคีดัเลอืก

675,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090242224 61097242650

 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งสอ่งตรวจระบบทางเดนิอาหารชนดิวี
ดทิศันแ์บบใหร้ายละเอยีดภาพสงูพรอ้มเครื�องถา่ยทอด
สญัญาณภาพ จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

7,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 13,929,742.85  

  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
                 กดเพื�อดขูั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

             :เลขที�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง
  

ยกเลกิรายการโครงการ

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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D61100240032 61107240455  ซื�อยา จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,914,957.00 
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D61110062361 61117062486
 ซื�อเครื�องทดสอบความสมบรูณข์องหนา้กาก จํานวน ๑ เครื�อง
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  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 ถดัไป
หมายเหต ุ:การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

                กดที�ขั �นตอนการทํางานเพื�อบนัทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
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  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของหน้ากาก จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก                                                                         
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓,๒๐๐,๐๐๐                                      บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๙ ก.ย. ๖๑                           .                                                  

เป็นเงิน           ๓,๑๐๐,๐๐๐                               บาท    
ราคาต่อหน่วย       ๓,๑๐๐,๐๐๐                           บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทพัชร์ ชินดิเคท และ บริษัทแอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีส
เต็ม แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                       . 

 
 

 
 

 

 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ เครื่องมือตรวจสารอินทรีย์ จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก                                                                         
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑,๔๕๕,๐๐๐                                      บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๗ ก.ย. ๖๑                           .                                                  

เป็นเงิน           ๑,๔๕๕,๐๐๐                               บาท    
ราคาต่อหน่วย       ๑,๔๕๕,๐๐๐                           บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทเอ บี เอ็น อินฟินิต้ี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
และ บริษัท32 ดิเฟนซ์ จ ากัด  

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                       . 

 
 

 
 

 

 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ เครื่องวัดรังสีประจ าบุคคล จ านวน ๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก                                                                         
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๗๕๐,๐๐๐                                        บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๗ ก.ย. ๖๑                           .                                                  

เป็นเงิน            ๗๕๐,๐๐๐                                 บาท    
ราคาต่อหน่วย          ๑๕๐,๐๐๐                           บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทเอ บี เอ็น อินฟินิต้ี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
และ บริษัทเทคน่า ดิสตริเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                       . 

 
 

 
 

 

 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ เครื่องท าลายล้างพิษสะพายหลังแบบถังอัดอากาศ จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก                                                                         
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๙๕๐,๐๐๐                                        บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๙ ก.ย. ๖๑                           .                                                  

เป็นเงิน            ๙๕๐,๐๐๐                                 บาท    
ราคาต่อหน่วย          ๙๕๐,๐๐๐                           บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทพัชร์ ซินดิเคท จ ากัด และ บริษัทแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี ซีสเต็ม แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                       . 

 
 

 
 

 

 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ หน้ากากป้องกันสารเคมีและกรองอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก จ านวน ๙ ชุด 
โดยวิธีคัดเลือก                                                                          
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๖๗๕,๐๐๐                                        บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๗ ก.ย. ๖๑                           .                                                  

เป็นเงิน            ๖๗๕,๐๐๐                                 บาท    
ราคาต่อหน่วย            ๗๕,๐๐๐                           บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  สืบจากผู้ประกอบการ จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัทพัชร์ ซินดิเคท จ ากัด และ บริษัทแอดวานซ์ 
เทคโนโลยี ซีสเต็ม แอนด์ โซลูช่ัน จ ากัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง อิศรญา  สุขเจริญ                                                                                  . 
           ๖.๒ น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                     . 
           ๖.๓ น.ท.กฤษกมล  สิทธิทูล                                                                                       . 
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