
 

 

      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

D60120206737 60127204437
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องชว่ยหายใจขนาดเล็กชนดิเคลื�อนยา้ยได ้
ยี�หอ้ WEINMANN รุน่ MEDUMAT STANDARD A จํานวน 2
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,313.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120437561 60127433399
 ซื�อDEFIBRILLATOR PAD (ADULT) จํานวน 2 EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

7,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020114702 61027115036
 ซื�อขวดแกว้กลมสําหรับใสบ่าลม์ ขนาดบรรจ ุ20 กรัม จํานวน
๒๖,๕๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

159,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120064947 60127064225  ซื�อตูเ้กบ็ยาแบบ ๒ ชั �น จํานวน ๒ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020114421 61027114753
 จา้งจา้งพมิพว์ารสารแพทยส์ารทหารอากาศ จํานวน ๑ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

48,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120317330 60127314087  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,721.28 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090213566 60097207148
 จา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์กการ
แกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (AIRFOX - ASD) จํานวน ๑ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,998,439.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,322,473.28  

  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 7 กุมภาพันธ 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือขวดแก้วกลมส าหรับใส่บาล์ม ขนาดบรรจุ 20 กรัม จ านวน ๒๖,๕๐๐ EA       
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง               หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                           

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๕๙,๐๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๖ ม.ค. ๖๑                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๕๙,๐๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย           ๖.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๕๓/๖๐                                                                                         . 
๔.๒                                                                                                                       .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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

 
 

 
 

 

 

 



 

 

      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

D60120062459 60127061760
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

310,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020113895 61027114226
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

11,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120062933 60127062227
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

286,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61020113737 61027114068
 ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-
15 ML จํานวน ๒๑๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,099.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110338480 60117330106  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,920.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61020113539 61027113869

 ซื�อDRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300
MG.MAGNESIUM HYDROXIDE 100-300 MG. DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG จํานวน
๔๐,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120054350 60127053765
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัตอ้เนื�อ (Pteryium Set) จํานวน ๑ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

95,965.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 750,434.50  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D60120054350 60127053765
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัตอ้เนื�อ (Pteryium Set) จํานวน ๑ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

95,965.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020112920 61027113244
 ซื�อTRAP,CAGE,MOUSE,METAL,7 IN X 14 IN X 7 IN
จํานวน ๔๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020112639 61027112963  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020112176 61027112498
 ซื�อCHLORHEXIDINE GLUCONATE,4% W/V,5 L จํานวน
๔๐ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

28,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120436201 60127432056  ซื�อพัดลมตดิเพดาน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020111892 61027112214
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า แบบอตัโนมตัิ
ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ Zoll รุน่ AED PLUS SN.X14K720123,
X14F685377 จํานวน ๒ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020111315 61027111637
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.๑
จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

33,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 243,325.00  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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