
      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ
ชื�อโครงการ   ยา CHLO

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั�นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั�น
ตอน

 การ
ทํางาน

D60110462356 60117451538  ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน ๑,๘๐๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110415943 60117405680  ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTALMIC OINTMENT
5 GM จํานวน ๑๐๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100153419 60107150109  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% W/V 360
ML.จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60100151454 60107148155  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% W/V 360
ML. จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

60046017505  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 012% 360 ML.
จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิตีกลงราคา 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

59066248924  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 360 ML.
จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิตีกลงราคา 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

59026221613  ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 0.12% 360 ML.
จํานวน ๗๒ BT โดยวธิตีกลงราคา 5,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 75,200.00 
  ลําดบัที� 1 - 7 จากทั�งหมด 8 รายการ ยอ้นกลบั 1 2 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

ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ประกาศจัดซื้อจัดจาง > 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

D60110452208 60117441519
 ซื�อGAUZE,PETROLA TUM,CHLORHEXIDINE ACETATE
IMPREGNATED,10 CM x 10 CM (๑๐ ชิ�น/กลอ่ง) จํานวน
๓,๔๖๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

37,022.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110415772 60117405516  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,213.75   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110414773 60117404526  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,670.70   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110462356 60117451538  ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน ๑,๘๐๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110491733 60117480560  ซื�อบารโ์หนแบบตั�งพื�น จํานวน ๓ ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110464107 60117453263
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED TABLETS,
7.5 MG,UNIT DOSE,60S จํานวน ๒๒๐ BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

14,124.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110413532 60117403301

 ซื�อยา ALUMINIUM HYDROXIDE 600-960
MG.MAGNESIUM HYDROXIDE 300-330
MG.SIMETHICONE 60-100 MG.PER 15 ML SUSP 240 ML
จํานวน ๑๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 132,630.45 
  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 27 พฤศจิกายน 2560 
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ซื้อยา FENOFIBRATE CAPSULEMICRONIZED 200 MG.(1 BX/7 TB) จ านวน ๘,๐๐๐ BX  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                ง                                                                                  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                       ๗ พย ๖๐                                               ก                         

เป็นเงิน       ๒๕๕,๙๔๔.๐๐                บาท  ราคาต่อหน่วย          ๒๕๕,๙๔๔.๐๐               บาท      
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐                ,  
๔.๑.๒                                                                                                                       . 
๔.๑.๓                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ซื้อพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                ง                                                                                  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๓๘๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑    ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๑๒๐,๐๐๐       บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒    ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๒๖๐,๐๐๐       บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
รายการที่ ๑  
๔.๑.๑ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จ ากัด                                                                              .                                                        
๔.๑.๒ บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด                                                                                       . 
๔.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรสวิทยาศาสตร์                                                                   ด                                                                              
รายการที่ ๒ 
๔.๑.๑ บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จ ากัด                                                                              .                                                        
๔.๑.๒ บริษัท ดีแมสเทค จ ากัด                                                                                       . 
๔.๑.๓ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรสวิทยาศาสตร์                                                                   ๓                                                                                                                         

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.อ.หญิง อิศรญา สุขเจริญ                                                                                 . 
๕.๒น.ท.หญิง ธาริณี เวชมนต์                                                                                    . 
๕.๒น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                                                                                       ที                                                                                        
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