
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื皀�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื洀�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 洀�นสูง

เลขที洀�โครงการ ชื洀�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 洀�นตอน
การทํางาน

60036086993
 ประกวดราคาซื洀�อสายสวนหวัใจเพื洀�อการรักษาหลอดเลอืด
หวัใจตบี ชนิดขดลวดเคลอืบยาตา้นการตบีซํ洀�า จํานวน ๓๐๐
เสน้ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

9,270,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e
Bidding/
ประกาศขึ洀�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60036090200
 ประกวดราคาซื洀�อเครื洀�องเอ็กซเรยเ์คลื洀�อนที洀�ชนิด CArm
จํานวน ๑ เครื洀�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e
bidding)

9,000,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e
Bidding/
ประกาศขึ洀�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60036158419  ซื洀�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 2,172.10 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036158417  จา้งพมิพแ์ผน่พับ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 30,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036158260
 ซื洀�อยา CHAMOMILE EXTR,ESSENTIAL
OIL,CHAMAZULENE MOUTH SPRAY 20 ML. (1 BX/1
BT) โดยวธิตีกลงราคา

20,865.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036158322  ซื洀�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 6,210.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036158320
 จา้งพมิพแ์ผน่พับใชป้ระชาสัมพันธ ์จํานวน ๑ รายการ โดย
วธิตีกลงราคา

15,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

รวมหนา้นี皀�  18,344,247.10 

  ลําดับที洀� 1  7 จากทั 洀�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดที洀�ขั 洀�นตอนการทํางานเพื洀�อบันทกึขอ้มลูในขั 洀�นตอนถดัไป
 กดเพื洀�อดูขั 洀�นตอนการทํางานทั 洀�งหมด 

 :เลขที洀�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื洀�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื洀�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื皀�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื洀�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 洀�นสูง

เลขที洀�โครงการ ชื洀�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 洀�นตอน
การทํางาน

60036157007
 ซื洀�อยา IRBESARTAN 300 MG.
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG. (1 BX/28 TB)
จํานวน ๔๐๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

313,724.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036156635  ซื洀�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,824.28 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036156407  ซื洀�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 32,384.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036123157
 ซื洀�อวัสดุบังแสง จํานวน ๑๔ รายการ ๒๖ ชดุ โดยวธิตีกลง

69,800.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036090787  จา้งทําป้ายไวนิล โดยวธิตีกลงราคา 10,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60036081083
 ซื洀�อแวน่ตานิรภัยสําหรับป้องกนัสารเคม ียาฆา่แมลง(1611)
(GOGGLES,PROTECTME) จํานวน ๑๒๐ EA โดยวธิตีกลง
ราคา

13,158.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

บันทกึเลขที洀�
และวันที洀�ของ
เอกสารและคํา

สั洀�ง

60036086763
 ซื洀�อวัสดุอปุกรณ์โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคที洀�มี
ยงุลายเป็นพาหะนําโรค จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

5,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

รวมหนา้นี皀�  447,890.28 

  ลําดับที洀� 15  21 จากทั 洀�งหมด มากกวา่ 49 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดที洀�ขั 洀�นตอนการทํางานเพื洀�อบันทกึขอ้มลูในขั 洀�นตอนถดัไป
 กดเพื洀�อดูขั 洀�นตอนการทํางานทั 洀�งหมด 

 :เลขที洀�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื洀�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื洀�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื皀�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื洀�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 洀�นสูง

เลขที洀�โครงการ ชื洀�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 洀�นตอน
การทํางาน

60036158227
 จา้งพมิพใ์บเสร็จรับเงนิแบบต่อเนื洀�องพมิพด์ว้ยเครื洀�อง
คอมพวิเตอร ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

14,766.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036158039

 ซื洀�อยา ALUMINIUM HYDROXIDE 600960 MG.
MAGNESIUM HYDROXIDE 300300 MG.
SIMETHICONE 60100 MG. PER 15 ML. SUSP 240 ML.
จํานวน ๑๐๐ BT โดยวธิตีกลงราคา

1,400.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036157895  ซื洀�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 5,500.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036157901
ซื洀�อพัสดุสายชา่งโยธา จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

46,443.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036157742
 ซื洀�อยา HAVRIX 720 0.5 ML. (1 BX/1 BT) จํานวน ๑๐๐ BX
โดยวธิตีกลงราคา

57,780.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036157780
 ซื洀�อพัสดุสาย สอ.ทอ. จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

78,350.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60036157345
 ซื洀�อยา MANIDIPINE 20 MG. (1 BX/100 TB) จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ TB โดยวธิตีกลงราคา

298,530.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

รวมหนา้นี皀�  502,769.00 

  ลําดับที洀� 8  14 จากทั 洀�งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดที洀�ขั 洀�นตอนการทํางานเพื洀�อบันทกึขอ้มลูในขั 洀�นตอนถดัไป
 กดเพื洀�อดูขั 洀�นตอนการทํางานทั 洀�งหมด 

 :เลขที洀�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื洀�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื洀�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อยา MANIDIPINE 20 MG. (1 BX/100 TB) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ TB โดยวิธีตกลงราคา  
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ               กรมแพทย์ทหารอากาศ          . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๒๙๘,๕๓๐    บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐   .  

เป็นเงิน            ๒๙๘,๕๓๐    บาท   ราคาต่อหน่วย    ๒.๙๘๕๓   บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   . 
๔.๒    . 
๔.๓    . 
๔.๔   . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท. หญิง นารีรตัน์  รู้กิจนา   .  



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ MANIDIPINE 20 MG. (1 BX/100 TB) ๑๐๐,๐๐๐ TB ๒.๙๘๕๓ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐


