
 

 

      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

D61010199580 61017198289  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,730.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010199273 61017197987
 ซื�อINSECTICIDE,IMIDACLOPRID,PELLET,0.5%,350 G
จํานวน 192 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

316,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010198874 61017197589
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชใ้นภารกจิดา้นนริภยัภาคพื�น จํานวน ๒ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010198882 61017197598  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 146,654.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010198405 61017197127
 ซื�อพัสดสํุาหรับแผนงานพัฒนาสขุภาพของประชาชน งานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาเอดสข์อง ทอ.จํานวน ๓๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

61,592.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010198297 61017197022
 ซื�อยา ETHYL CHLORIDE SPRAY,100 ML จํานวน 400 TI โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

106,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010197581 61017196311
 ซื�อยา ALBENDAZOLE TABELT,200 MG,UNIT DOSE จํานวน
1,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 645,326.00  

  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

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

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 มกราคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 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

D61010197622 61017196353
 ซื�อโตะ๊สําหรัับวางเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

4,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010197210 61017195944
 ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2 IN.) จํานวน
๘,๖๖๖ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,999.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010197199 61017195933  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,515.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010196773 61017195498
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชซ้อ่มแซมราวบนัไดและชานพัก จํานวน ๓
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,590.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010196718 61017195447  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 15 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,758.79 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010196347 61017195079
 ซื�อพัสด ุส.ต.ต.ใชสํ้านักงาน จํานวน ๒๖ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

96,140.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010089903 61017089273
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 11,796,903.19  

  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 15 มกราคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ยา ETHYL CHLORIDE SPRAY,100 ML จ านวน ๔๐๐ TI   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง        .                                                      
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑๐๖,๐๐๐                                                 บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๒ ม.ค.๖๑                                                   . 

เป็นเงิน              ๑๐๖,๐๐๐                  บาท ราคาต่อหน่วย           ๒๖๕.๐๐                    บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๗๙/๖๐                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                        . 

 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ยา จ านวน ๔ รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                   .                                                                                                                                         
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑๔๖,๖๕๔                                                 บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๕ ม.ค.๖๑                                                   . 

เป็นเงิน              ๑๔๖,๖๕๔                  บาท ราคาต่อหน่วย         ตามแนบ                    บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ                                                               . 
๔.๒ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๕/๖๐                                                                                              . 
๔.๓ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘๘/๖๐                                                                                           .       
๔.๔ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๖/๖๐                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

AMOXICILLIN 500 MG. 50x10’S 

SPIRIT AMMONIA AROMATIC,450 ML 

ชุดปฐมพยาบาลช่วยชีวิตฉุกเฉิน ๖ รายการ 

INSECT REPELLENT,PERSONAL 
APPLICATION,33% w/w,50 ML 

๑,๐๐๐ CP 

๖ BT 

๖๐๐ PK 

๑,๐๐๐ TU 

 

๑.๗๐๑๓ 

๖๙.๐๐ 

๑๘๐.๐๐ 

๓๗.๐๐ 

 

๑,๗๐๑.๓๐ 

๔๑๔.๐๐ 

๑๐๘,๐๐๐ 

๓๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ น้้ายา INSENCTICIDE,IMIDACLOPRID,PELLET,0.5%,350 G จ้านวน ๑๙๒  PG      .               
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                         .                                                                                     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๓๑๖,๘๐๐                                                  บาท 
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๕ ม.ค.๖๑                                                   . 

เป็นเงิน              ๓๑๖,๘๐๐                   บาท ราคาต่อหน่วย         ๑,๖๕๐                       บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๘๖/๖๐                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                               . 
๕.๒น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัตที                                                                                        . 
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