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      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

D61100351528 61107352114

 ซื�อยา DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND
ACELLULAR PERTUSSIS AND INACTIVATED
POLIOMYELITIS,VACCINES COMBINED,0.5 ML จํานวน ๕๐
EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,277.50   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110015008 61117015056  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,562,910.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61100218130 61107218523  ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๓๒ สไลด ์จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 13,000,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100281359 61107281840  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,710.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61090357309 61097358008
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืถา่งขยายแผลผา่ตดัทาง
สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100029126 61107029185
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอา่นและแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอลทางทนัตกรรม จํานวน ๑๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,500,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100227111 61107227517
 ซื�อSCISSORS,POCKET,STAINLESS STEEL,5.25
IN,STRAIGHT,BOTH POINT SHARP จํานวน ๑,๙๘๐ EA โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

19,800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 20,007,697.50 
  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
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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 กรมแพทยทหารอากาศ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  . 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ               กรมแพทย์ทหารอากาศ     . 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร         ๑,๘๕๓,๙๒๗   บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๔ ก.ย.๖๑         .  

เป็นเงิน                ๑,๘๕๓,๙๒๗   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)     ตามแนบ   บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

  . 
  . 
  . 

๕.๑   ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑       
๕.๒   ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ เมื่อปงบประมาณ ๖๑      
        ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๙๓/๖๑ ลง ๑๗ ส.ค.๖๑

๕.๓        

  . 
     ๖.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

๖.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา          . 
๖.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ   . 
๖.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที        . 



ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ล าดับ รายการ หน่วย
นับ 

จ านวน ราคา/หน่วย
(บาท) 

ราคารวม 

๑ CHOLINE FENOFIBRATE 135 MG. (1BX/30TB) BX ๑,๕๐๐ ๗๔๗.๙๓ ๑,๑๒๑,๘๙๕ 

๒ SITAGLIPTIN PHOSPHASTE 100 MG. (1BX/28TB) BX ๘๐๐ ๙๑๕.๐๔ ๗๓๒,๐๓๒ 

ราคารวม ๑,๘๕๓,๙๒๗ 
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