
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ยา จ านวน ๒ รายการ    โดยวิธีตกลงราคา                                                           .                                                                           
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                   .                                            

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๗๐,๙๘๖                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๑ ก.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๗๐,๙๘๖             บาท   ราคาต่อหน่วย        ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัรบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อยา จ านวน ๒ รายการ     

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 
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๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMLODIPINE 5 MG. (1 BX/100 TB) 

AMLODIPINE 10 MG. (1 BX/100 TB) 

 

๕๐,๐๐๐ TB 

๘๐๐ BX 

 

๑.๐๐๕๘ 

๑๕๐.๘๗ 

 

๕๐,๒๙๐.๐๐ 

๑๒๐,๖๙๖ 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60086037600

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องฟอกอากาศทางการ
แพทย ์(๒๙ เครื�อง) ยี�หอ้ Airflow รุน่ 500 (๒๖ เครื�อง) รุน่
1000 (๒ เครื�อง) รุน่ 1200 VOM (๑ เครื�อง) จํานวน ๒๙
เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

31,030.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086037516
 ซื�อยา HPMC AND DEXTRAN70 OPTHALMIC
SOLUTION,0.8 ML.32S จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิตีกลง
ราคา

14,552.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086037328
 ซื�อยา ORPHENADRINE 35 MG.PARACETAMOL 450
MG.(1 BX/500 TB) จํานวน ๑๐,๐๐๐ TB โดยวธิตีกลงราคา

4,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086036735  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 170,986.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076089584
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,660,363.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60066064770

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยร์ะบบทางเดนิ
อาหารและไขสนัหลงัระบบดจิติอล (Digital Spot Imaging)
ชนดิควบคมุระยะไกล ยี�หอ้ Shimadzu รุน่ Sonialvision
Versa 100 SN.3M5249A26001 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
ตกลงราคา

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60066251369
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องดมยาสลบ Anesthetic
Machine ยี�หอ้ Ohmeda รุน่ Aespire จํานวน ๑๐ เครื�อง
โดยวธิตีกลงราคา

96,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 4,097,931.00  

  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 3 สิงหาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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