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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

D61110225367 61117225737  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 71,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110038118 61117038206  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 139,650.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61110037845 61117037933  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 305,529.40   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61110063644 61117063771  ซื�อชดุเครื�องมอืควา้นถอนสกรยูดึกระดกูหกั จํานวน 1 ชดุ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 248,360.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110054671 61117054783  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110072892 61117073034  ซื�อเครื�องจี�และตดัเนื�อเยื�อดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 450,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110045650 61117045748  ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัทางศลัยกรรมตกแตง่ (Plastic Set)
จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 308,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,525,439.40 
  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
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   . 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ             กรมแพทย์ทหารอากาศ        .  
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร          ๑,๘๗๖,๘๘๗    บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๗ ก.ย.๖๑          . 

เป็นเงิน              ๑,๘๗๘,๔๐๘    บาท   ราคาต่อหน่วย     ตามแนบ  บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑      . 
๕.๒   . 
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  เจนนัดที         .. 



 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 

๑ DEXLANSOPRAZOLE 30 MG [1BX/28TB] BX ๓๐๐ ๑,๓๓๔.๗๖ ๔๐๐,๔๒๘ 
        
        
๒ ALOGLIPTIN 25 MG &PIOGLITAZONE 15 MG TABLET  BX ๑,๕๐๐ ๙๘๕.๓๒ ๑,๔๗๗,๙๘๐ 
  (OSENI 25/15MG1) [1BX/28TB]      
            

ราคารวม ๑,๘๗๘,๔๐๘ 
 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          . 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                              .                                             
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑,๔๖๓,๙๗๔                                               บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๗ ก.ย.๖๑                                                  .        

เป็นเงิน              ๑,๔๖๖,๑๙๘              บาท   ราคาต่อหน่วย              ตามแนบ              บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๑ ตามใบสั่ง 
เลขที่ ๔๒๒/๖๑                                                                                                               . 
๕.๒  ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑     .                                 
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  เจนนัดที                                                                                      .. 
 

 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 

๑ GLIMEPIRIDE 2 MG, METFORMIN HCL 500 MG.  BX ๖,๐๐๐ ๒๓๕.๒๐ ๑,๔๑๑,๒๐๐ 
  (1BX/30TB)       
         

๒ 
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS BIFIDOBACTERIUM 
BIFIDUM [1PG/20CP] 

PG ๒๐๐ ๒๗๔.๙๙ ๕๔,๙๙๘ 

         
           

ราคารวม ๑,๔๖๖,๑๙๘ 
 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          . 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                              .                                             
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                  ๑,๘๒๔,๔๘๐                                               บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ ก.ย.๖๑                                                  .        

เป็นเงิน              ๑,๘๒๔,๔๘๐              บาท   ราคาต่อหน่วย              ตามแนบ              บาท 
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๑ ตามใบสั่งเลขที่ 
๓๕๓/๖๑ และใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘๗/๖๑                                                                                   . 
๕.๒                                                                                                                       .                                 
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  เจนนัดที                                                                                      .. 
 

 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 

1 METADOXINE 500 MG. 100 S  BX ๑,๐๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
  [METADOXIL][1BX/100TB]       
         
2 CARBOCISTEINE LYSINE MONOHYDRATE SYR 120 ML BT ๑๔๔ ๑๗๐ ๒๔,๔๘๐ 
  [FLUIFORT SYR]       
            

ราคารวม ๑,๘๒๔,๔๘๐ 
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