
 

 
      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

D62110474818 62117476792
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ FUJIFILM รุน่
FDR D-EVO II C 35 จํานวน 3 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

561,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62110472604 62117474570  ซื�อINSECT REPELLENT, PERSONAL APPLICATION,
33%,50 ML จํานวน 21,550 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 797,350.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62100129599 62107134311
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

987,507.47   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62110469770 62117471718
 ประกวดราคาซื�อยา PRAVASTATIN TABLET, 40 MG, UNIT
DOSE จํานวน ๙๐,๐๐๐TB ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,985,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62110466867 62117468807  ซื�อยา TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM, 0.02%, 5
G จํานวน ๑,๔๔๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,244.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62110466808 62117468747
 ซื�อGAUZE, PETROLATUM, CHLORHEXIDINE ACETATE
IMPREGNATED, 10 CM X 10 CM จํานวน ๒,๔๐๐ EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

25,680.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62110466735 62117468672  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 127,116.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,493,198.27  
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการจาง จางเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรยเปนระบบดิจิตอล (แบบไมรวม

อะไหล) ยี่หอ FUJIFILM รุน FDR D-EVO II C35 จํานวน ๓ SE โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                              . 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                    ๕๖๑,๐๐๐.๐๐                                     บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                 ๑๔ พ.ย.๖๒                                                 .        

เปนเงิน             ๕๖๑,๐๐๐.๐๐                บาท   ราคาตอหนวย       ๑๘๗,๐๐๐.๐๐       บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  บริษัทคิวซี โกรว จํากัด                      

๕.๒                                                                                                                       .                                 

๕.๓                                                                                                                       . 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.อัศวิน  คนชม                                                                                  . 

           ๖.๒ น.ท.หญงิ ศศอร  ชัยบุญ                                                                                     . 

           ๖.๓ น.ต.ชัยวิตย  ชูใจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ INSECT REPELLENT, PERSONAL APPLICATION, 33%, 50 ML จํานวน ๒๑,๕๕๐ BT  

โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                                  . 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                    ๗๙๗,๓๕๐.๐๐                                     บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                 ๑๔ พ.ย.๖๒                                                 .        

เปนเงิน             ๗๙๗,๓๕๐.๐๐                บาท   ราคาตอหนวย       ๓๗.๐๐                บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  ใบส่ังซื้อเลขท่ี ๑๓๗/๖๒ ลง ๑๑ ม.ค.๖๒                    

๕.๒                                                                                                                       .                                 

๕.๓                                                                                                                       . 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญงิ สุพัชรี  ดานวรพงศ                                                                                  . 

           ๖.๒ น.ท.หญงิ วรกฎ  เจนนัดที                                                                                     . 

           ๖.๓ น.ต.อรรถวัติ  สมโภชน. 
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