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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

D61110038064 61117038152  ซื�อยา จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.96   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110054348 61117054460  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 8,937.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110054073 61117054183  ซื�อยา 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 110,189.60   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110054671 61117054783  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110055052 61117055165  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน 22 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 138,073.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110055325 61117055439  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 93,946.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110056480 61117056592  ซื�อนํ�ายา ETHYL ALCOHOL,70%,460 ML จํานวน 177 BT
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,924.14   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 370,038.20  
  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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ
ชื�อโครงการ   ยา

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61110037771 61117037859  ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-
15 ML.จํานวน ๕๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 45,475.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038025 61117038113  ซื�อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,883,422.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110045650 61117045748  ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัทางศลัยกรรมตกแตง่ (Plastic Set)
จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 308,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110052978 61117053084  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 154,648.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110052975 61117053081  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 441,110.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038064 61117038152  ซื�อยา จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.96   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110054348 61117054460  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 8,937.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,853,160.46  
  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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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      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

D61090242224 61097242650

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

7,200,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100106949 61107107151
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามสญัญาณชพีในหอ้งผา่ตดั
จํานวน ๔ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

2,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110038118 61117038206  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 139,650.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038098 61117038186  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 464,630.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038083 61117038171  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 92,681.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038064 61117038152  ซื�อยา จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.96   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038025 61117038113  ซื�อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,883,422.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 11,791,950.96  
  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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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      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

D61110038003 61117038091  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 6,162.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037987 61117038075  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 387,940.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037968 61117038056  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 150,922.43   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037932 61117038020  ซื�อยา COLD INHALANT,2 ML จํานวน ๗,๘๐๐ TU โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 101,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037922 61117038010  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 89,714.15   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037899 61117037987  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,232.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037887 61117037975  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 81,120.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 835,492.38  
  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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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      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

D61110037869 61117037957  ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 44,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037845 61117037933  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 305,529.40   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037816 61117037904  ซื�อTUBE,BLOOD COLLECTING VACUUM WITH SERUM 4
ML. จํานวน ๕๗๘ PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 123,692.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037788 61117037876  ซื�อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 101,410.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037771 61117037859  ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-50
ML.จํานวน ๕๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 45,475.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037747 61117037835  ซื�อTRAP,CAGE,MOUSE,METAL,7 IN X 14 IN X 7 IN
จํานวน ๔๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,040.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037693 61117037781  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,650.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 665,796.40  
  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

D61110037661 61117037749  ซื�อสารเคม ีจํานวน ๑๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 197,564.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110037632 61117037720  ซื�อDISTILLED WATER,REAGENT,20 L จํานวน ๑๐๐ TI
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61100029126 61107029185
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอา่นและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอลทางทนัตกรรม จํานวน ๑๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,500,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090723897 61097725263
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ่งบรรจเุครื�องมอืสําหรับการทําให ้
ปราศจากเชื�อ จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,600,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100227513 61107227920  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,909.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D61090286469 61097286999
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหก์ารทํางานของหวัใจ
ระบบดจิติอล จํานวน ๔ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,520,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090240843 61097241264
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัความหนาแน่นของกระดกู (Bone
Density) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 9,912,473.80  
  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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

  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 5 พฤศจิกายน 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอยีดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมใิช่งานกอ่สร้าง  

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือ ยา จ านวน ๖ รายการ       
โดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑,๘๘๘,๖๕๖          บาท 
๓.วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)  ณ วันท่ี               ๑๗ ก.ย. ๖๑                           .                                                  
เป็นเงิน           ๑,๘๘๘,๖๕๖          บาท   ราคาต่อหน่วย       ๑,๘๘๘,๖๕๖          บาท 
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งองิ)  

๔.๑  ประกาศคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ เร่ืองก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐ 
๔.๒    ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๓๒๖/๖๑ ลง ๙ พ.ค.๖๑                                                                                                              
๔.๓                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิงนารีรัตน์  รู้กจินา                                                                                  . 
           ๕.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                                      
           ๕.๓ น.ท.หญิง วรกต เจนนัดที                                                                                      

 
 

 
 

 

 

 



พสัดสุายการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 

 1.ชดุยาปฐมพยาบาลประจ าบ้าน 7 รายการ จ านวน 15,290 SET  

2.ETHYL ALCOHOL, 70%, 450 ML. จ านวน 7,100 LB  

3.INSECT REPELLENT, PERSONAL APPLICATION, 33%, 50 ML. จ านวน 12,100 BT 

 4.POVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION, 10%, 30 ML. จ านวน 4,840 BT  

5.POVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION, 10%, 450 ML. จ านวน 390 LB  

6.WATER PURIFICATION TABLET, CHLORINE, 17 MG, 10’S จ านวน 3,130 PG 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ ยา จ านวน ๖ รายการ       
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑,๘๘๘,๔๒๒          บาท 
๓.วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๑๗ ก.ย. ๖๑                           .                                                  
เป็นเงิน           ๑,๘๘๘,๖๕๖.๑๐          บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ          
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  รายการท่ี ๒,๔,๕ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑ 
๔.๒ รายการท่ี ๑ ใบส่ังซื้อเลขท่ี ๓๒๖/๖๑ ,รายการท่ี ๓ ใบส่ังซื้อเลขท่ี ๒๘๓/๖๑,รายการท่ี ๖ใบส่ังซื้อ
เลขท่ี ๑๑๕/๖๑                                                                                                              
๔.๓                                                                                                                       . 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พัสดุสายการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 

 1.ชุดยาปฐมพยาบาลประจ าบ้าน 7 รายการ จ านวน 15,290 SET ราคาต่อหน่วย 68 บาท ราคารวม 1,039,720 บาท 

2.ETHYL ALCOHOL, 70%, 450 ML. จ านวน 7,100 LB ราคาต่อหน่วย 27.82 บาท ราคารวม 197,522 บาท 

3.INSECT REPELLENT, PERSONAL APPLICATION, 33%, 50 ML. จ านวน 12,100 BTราคาต่อหน่วย 37 บาท ราคา
รวม 447,700 บาท 

 4.POVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION, 10%, 30 ML. จ านวน 4,840 BT ราคาต่อหน่วย 16.05 บาท ราคารวม 
77,682 บาท 

5.POVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION, 10%, 450 ML. จ านวน 390 LB  ราคาต่อหน่วย 82.39 บาท ราคารวม 
32,132.10 บาท 

6.WATER PURIFICATION TABLET, CHLORINE, 17 MG, 10’S จ านวน 3,130 PG ราคาต่อหน่วย 3 บาท ราคารวม 
93.900 บาท 
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