
 

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

D61030218562 61037219025
 ซื�อยา BETAHISTINE MESYLATE 12 MG. (1 BX/100 TB)
จํานวน ๒ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,992.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020336996 61027337983
 ซื�อพัสด ุสสต.ใชสํ้านักงาน จํานวน 16 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

99,352.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61030219195 61037219663
 ซื�อยา LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM (1 PG/20 CP) จํานวน ๑๐๐
PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27,499.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030219500 61037219969
 ซื�อยา ACTIVATED CHARCOAL 250 MG. (1 BX/50 TB)
จํานวน ๕๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,630.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030218932 61037219396
 ซื�อยา CHAMOMILE EXTR ESSENTIAL OIL
CHAMAZULENE MOUTH SPRAY 20 ML. จํานวน ๑๕๐ BT
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,865.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030218223 61037218686  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030216028 61037216488
 ซื�อยา ALVERINE CITRATE 60 MG.SIMETHICONE 300
MG. (1 BX/30 TB) จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

26,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 199,788.00  

  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   
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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

D61030093922 61037094112
 จา้งจา้งพมิพค์ูม่อืป้องกนัโรคลมรอ้นสําหรับผูรั้บการฝึกทาง
ทหาร จํานวน 7,000 เลม่ โดยวธิคีดัเลอืก

45,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61030215485 61037215946  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086212621
 สอบราคาซื�อเครื�องตรวจสารพษิ สารชวีภาพ รังสแีบบมอืถอื
พรอ้มอปุกรณ์

1,720,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090214214 60097207788
 จา้งจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์ก
การแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (GYROLAB GL-1000II) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

1,999,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60110339315 60117330938
 ซื�ออะไหลซ่อ่ม รพ.เคลื�อนที� จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

468,702.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61010489271 61017486969
 ซื�อวสัดใุชซ้อ่มแซมหอ้งอาบนํ�าทหารกองประจําการ จํานวน 11
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,765.99 
  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  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 4,283,908.79  

  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   
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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

D61030205049 61037205494  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,150.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030204448 61037204889
 ซื�อTEST LIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,1 TEST
จํานวน 2,000 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

209,720.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030203860 61037204298
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED
TABLETS,7.5 MG. (1 BX/60 TB) จํานวน 100 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

6,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030203372 61037203806
 ซื�อยา BROMHEXINE 4 MG. GLYCERYL GUAIACOLATE
100 MG. (1 BX/100 TB) จํานวน 10,000 TB โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

3,959.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030202622 61037203057  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,365.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030162263 61037162617
 ซื�อซื�อวสัดซุอ่มแซมอาคาร จํานวน ๓๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

60,192.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030171528 61037171899
 ซื�อยา ANTAZOLINE 0.05%,TETRYZOLINE 0.04% EYE
DROPS จํานวน ๓,๒๔๐ BT. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 385,497.05  

  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   
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ช่ือโครงการซื้อ TEST LIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1  HIV 2,1 TEST จ านวน ๒,๐๐๐ KT     โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง                                                                                         ง                                                                                                                              

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ          กรมแพทย์ทหารอากาศ                                         . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร             ๒๐๙,๗๒๐.๐๐                                     บาท 
๓. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)            ๑๓ มี.ค. ๖๑                                          .        
     เป็นเงิน       ๒๐๙,๗๒๐.๐๐                บาท  ราคาต่อหน่วย            ๑๐๔.๘๖              บาท 
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบส่ังซื้อ ๑๒๖/๖๑                                                                                      ๑                                                                                    
๔.๒                                                                                                              ๑                                                                                    
๔.๓                                                                                                              ๐                                                              

     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                                                                                   ล                                                                                                                                                       
ที                                                                                        
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