
      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

D60110414138 60117403902
 ซื�อยา KETOCONAZOLE 2% CREAM 5 GM. จํานวน ๒๐๐
TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,800.00 

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D60110412865 60117402644
 ซื�อยา ASPIRIN TABLET,ENTERIC COATED,60-81 MG. (1
BX/1000 TB) จํานวน ๕๐,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 9,000.00 

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D60110415247 60117404997  ซื�อยา จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 366,142.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 366,142.00 

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 27 พฤศจิกายน 2560

สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ซื้อยา จาํนวน ๖ รายการ  โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                                ง 

/หนวยงานเจาของโครงการ          กรมแพทยทหารอากาศ             . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                ๓๖๖,๑๔๒.๐๐    บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)             ๙ พ.ย.๖๐         ก  

เปนเงิน     ๓๖๖,๑๕๔       บาท   ราคาตอหนวย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐                , 

๔.๑.๒            . 

๔.๑.๓            ๓ 

     ๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน รูกิจนา         . 

๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ       . 

๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ เจนนัดที            ที  
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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

D60110413882 60117403650  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,870.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 20,870.20 

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 27 พฤศจิกายน 2560

สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D60110415103 60117404854  ซื�อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 224,044.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 224,044.00 

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 27 พฤศจิกายน 2560

สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ชื่อโครงการซ้ือ ซ้ือยา จํานวน ๕ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                ง                                                                                  

/หนวยงานเจาของโครงการ                    กรมแพทยทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                     ๒๒๔,๐๔๔.๐๐                                         บาท 

๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                  ๙ พ.ย.๖๐                                              ก   

เปนเงิน     ๒๒๔,๐๕๘       บาท   ราคาตอหนวย      ตามแนบ      บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐                ,  

๔.๑.๒                                                                                                                       . 

๔.๑.๓                                                                                                                         ๓                                                                                                                         

     ๕.  รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน รูกิจนา                                                                                       . 

๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                              . 

๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ เจนนัดที                                                                                       ที                                                                                        
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