
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซื้อยา จ านวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา                                                            . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๗๖,๗๓๗                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๕ เม.ย. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน            ๑๗๖,๗๓๗                 บาท   ราคาต่อหน่วย        ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด                                                                 . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท. หญิง นารีรตัน์  รู้กิจนา                .                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
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CLOPIDOGREL 75 MG. (1 BX/30 TB) 

ENALAPRIL MALEATE 5 MG. (1 BX/100 TB) 

ENALAPRIL MALEATE 20 MG. (1 BX/100 TB) 

LOSARTAN POTASSIUM 50 MG. (1 BX/30 TB) 

๑๐๐ BX 

๒๐๐ BX 

๓๐๐ BX 

๓,๐๐๐ BX 

๖๐๐.๐๐ 

๒๐.๓๓๐ 

๔๔.๙๔๐ 

๓๓.๐๖๓ 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๔,๐๖๖.๐๐ 

๑๓,๔๘๒.๐๐ 

๙๙,๑๘๙.๐๐ 
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืⱑ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 栈�นสูง

 

  เลขทีⱑ�โครงการ ชืⱑ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 栈�นตอน
การทํางาน

60056126533
 ซื栈�อยา BISOPROLOL 5 MG. (1BX/100TB) จํานวน ๒๐๐
PG โดยวธิตีกลงราคา

160,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056126426
 ซื栈�อพัสดุใชใ้นสํานักงาน จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

74,950.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056126260
 ซื栈�อพัสดุอปุกรณ์สายสืⱑ�อสาร จํานวน ๒ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

4,954.10 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056126246
 ซื栈�อวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน จํานวน ๒๗ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

26,024.41 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056126091  ซื栈�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 5,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056126009
 ซื栈�อยา CALCIUM CARBONATE 1500 MG. EQUIVALENT
TO CALCIUM 600 MG. (1 BX/60 TB) จํานวน ๑๐๐ BX
โดยวธิตีกลงราคา

11,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

60056125813
 ซื栈�อยา SILICONDIOXIDE24MG. (ACTIVATED)
SIMETHICONE 4080 MG. (1BX/500TB) จํานวน ๑๐,๐๐๐
TB โดยวธิตีกลงราคา

7,100.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิⱑ�มโครงการ

รวมหนา้นี�  290,528.51   

  ลําดับทีⱑ� 1  7 จากทั 栈�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีⱑ�ขั 栈�นตอนการทํางานเพืⱑ�อบันทกึขอ้มลูในขั 栈�นตอนถดัไป
                 กดเพืⱑ�อดูขั 栈�นตอนการทํางานทั 栈�งหมด 

             :เลขทีⱑ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื栈�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื栈�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
สุจิตรา นครราช  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซืȀอจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืȀอโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั Ȁนสูง

 

  เลขทีȀโครงการ ชืȀอโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั Ȁนตอน
การทํางาน

60056125696
 ซืȀอยา UREA CREAM,10% 35 G. จํานวน ๑๐๐ TU โดยวธิี
ตกลงราคา

4,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60056125543
 ซืȀอยา HAVRIX 720 0.5 ML. จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิี
ตกลงราคา

57,780.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60056032807
 ซืȀอALERE DETERMINE HBSAG [100 TEST/PACK]
จํานวน ๕๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

240,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ตรวจสอบหลัก
ประกนัสัญญา
และจัดทํา
สัญญา

60056034305
 ซืȀอนํȀายาตรวจวเิคราะหอ์มิมโูนวทิยา จํานวน ๒ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

13,400.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60056125100  ซืȀอยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 50,223.66 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

60016208635
 จา้งทําความสะอาดเครืȀองปรับอากาศ จํานวน ๑๒๘ เครืȀอง
โดยวธิตีกลงราคา

136,960.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60056118320  ซืȀอยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 176,737.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิȀมโครงการ

รวมหนา้นีȀ  679,600.66   

  ลําดับทีȀ 8  14 จากทั Ȁงหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีȀขั ȀนตอนการทํางานเพืȀอบันทกึขอ้มลูในขั Ȁนตอนถดัไป
                 กดเพืȀอดูขั Ȁนตอนการทํางานทั Ȁงหมด 

             :เลขทีȀโครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซืȀอรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซืȀอจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
สุจิตรา นครราช  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือยา BISOPROLOL 5 MG. (1BX/100TB) จ านวน ๒๐๐ PG   โดยวธิีตกลงราคา        . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๑๖๐,๕๐๐                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๕ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน            ๑๖๐,๕๐๐              บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            -              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด   เลขที่ 03305351                                               . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๔.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                      . 
๔.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                             . 
๔.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที                                                                                     . 
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