
 

 

      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

D61110238372 61117238751
 ประกวดราคาซื�อชดุปฏบิตักิารดา้นการสอน การศกึษา
กายวภิาคมนุษยแ์บบสามมติ ิจํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61110274657 61117275093  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,422,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110273235 61117273670
 ประกวดราคาซื�อตูต้รวจการไดย้นิพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ ตู ้
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

650,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61100141540 61107141810  ซื�อชดุจัดเกบ็เวชภณัฑ ์จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110267295 61117267720
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตร
และความดนัแบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61100142164 61107142436

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืด จํานวน 15 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

6,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110109489 61117109675  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 17 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 198,395.12 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 13,949,705.12  

  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 19 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ยา  จ านวน ๓ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .                                                                             
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมแพทยท์หารอากาศ . 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๔,๔๒๒,๓๑๐           บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ ก.ย.๖๑               . 

เป็ นเงิน                ๔,๔๒๖,๒๐๐               บาท ราคาต่อหน่วย         ตามแนบ บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑           .                                                                                                                       
๕.๒         .                                                                           
๕.๓  .                                                                                               

     ๖.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
  . 
 . 

๖.๑ น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา       
๖.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ  
๖.๒ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที        . 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

 
๒ 
 

๓ 

 

 

AMLODIPINE AND VALSARTAN TABLET ,5 
MG/160 MG,UNIT DOSE,28’S[ 1 BX/28 TB] 

 METFORMIN 1000 MG, VILDAGLIPTIN 50 
MG,60 S [ 1 BX/60 TB] 

AMLODIPINE 10 MG. 
VALSARTAN 160 MG. 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG[ 1 BX/28 TB] 

4,500 BX 

 
2,000 BX 

 
4,500 BX 

๒๑๐.๒๘ 

 
๑,๒๒๔ 

 
๒๒๙.๓๒ 

๙๔๖,๒๖๐ 

 
๒,๔๔๘,๐๐๐ 

 

๑,๐๓๑,๙๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	สร้างโครงการ
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