
 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046161316
 ซื埃�อฺฺBATTERY LITHIUMION ขนาด 11.1 V 7.8 Ah จํานวน
๖ EA โดยวธิตีกลงราคา

132,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60046179910  ซื埃�อพัสดุสาย สอ.ทอ. จํานวน ๙ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 67,520.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046179832
 ซื埃�อพัสดุใชสํ้านักงาน จํานวน ๑๘ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

84,406.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046179769
 จา้งพมิพแ์ผน่พับความรูเ้กีퟚ�ยวกบัโรคเบาหวาน จํานวน ๑
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

30,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046179690
 ซื埃�อยา FENOFIBRATE 200 MG.(1 PG/7 TB) จํานวน
๖,๐๐๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

192,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046161224
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน เครืퟚ�องตรวจและวเิคราะหก์าร
ทํางานของหวัใจชนิดวเิคราะหผ์ล ยีퟚ�หอ้ PHILIPS TC30
จํานวน ๑ SE โดยวธิตีกลงราคา

2,350.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60046179502
 จา้งซอ่มภายนอก ตูดู้ดควันสารเคมี
(HOOD,FUME,LABORATORY) จํานวน ๑ EA โดยวธิตีกลง
ราคา

53,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  561,776.00   

  ลําดับทีퟚ� 1  7 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046178615
 ซื埃�อยา BETAHISTINE MESYLATE 12 MG. (1 BX/100 TB)
จํานวน ๒ BX โดยวธิตีกลงราคา

5,992.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046161483
 จา้งซอ่มภายนอกเครืퟚ�ퟚ�องตรวจนับเม็ดเลอืดอตัโนมตั ิยีퟚ�หอ้
NIHON KOHDEN รุน่ MEK6410K จํานวน ๑ SE โดยวธิี
ตกลงราคา

99,510.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60046178395
 ซื埃�อยา MONTELUKAST SODIUM 10 MG. (1 BX/28 TB)
จํานวน ๓๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

34,154.40 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046178261
 ซื埃�อSTRIPS,URINE ANALYSIS [1 PG/100 EA] จํานวน
๗๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

94,374.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046174242
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

240,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046173536  ซื埃�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,150.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046173520  ซื埃�อพัสดุสํานักงาน จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 9,800.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  487,480.40   

  ลําดับทีퟚ� 15  21 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 49 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046179342  ซื埃�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 1,651.68 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046179252  ซื埃�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 6,315.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046179151
 ซื埃�อยา ALVERINE CITRATE 60 MG. SIMETHICONE 300
MG.(1 BX/30 TB) จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

26,750.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046161647
 จา้งซอ่มภายนอกตูค้วบคุมอณุหภูมสํิาหรับเกบ็ยาและวัคซนี
จํานวน ๑ EA โดยวธิตีกลงราคา

34,882.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60046178924
 ซื埃�อยา AZITHROMYCIN 250 MG. (1 BX/6 TB) จํานวน
๑๐๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

11,984.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046178756
 ซื埃�อยา METFORMIN HCL 500 MG. (1 BX/500 TB)
จํานวน ๒๐๐ BX โดยวธิตีกลงราคา

32,100.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046160359
 ซื埃�อBิOX,PLASTIC NO.1 WITHLID [DIA.2IN] จํานวน
๑๔,๔๙๐ EA โดยวธิตีกลงราคา

21,735.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

รวมหนา้นี៑�  135,417.68   

  ลําดับทีퟚ� 8  14 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อฺ FENOFIBRARE 200 MG. (1 PG/7 TB) จ านวน ๖,๐๐๐ PG  โดยวิธีตกลงราคา             . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๑๙๒,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๘ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน            ๑๙๒,๐๐๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย               ๓๒.๐๐              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติตอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                           . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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

 
 

 


