
 

 

   
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง สอบราคาซื้อ ยา  
 
 กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ยา จ านวน ๓ รายการ ตามเอกสาร
สอบราคาซื้อเลขที่ ๕/๖๑ ดังนี้  

 ๑.  NICOTINIC ACID 500 MG. (1 BX/30 TB)      จ านวน      ๓๐๐   BX 

 ๒.  CHOLINE FENOFIBRATE 135 MG. (1 BX/30 TB)  จ านวน   ๑,๐๐๐   BX 

 ๓.  SITAGLIPTIN PHOSPHASTE 100 MG. (1 BX/28 TB)      จ านวน      ๕๐๐   BX 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
แพทย์ทหารอากาศ เผยแพร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๗.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดรับและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันท าการ ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ และก าหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเปิดซองสอบราคา แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ผู้สนใจ... 
 



- ๒ - 

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ  
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือ สอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th 
หรือ www.gprocurement.go.th โดยจะต้องน าหลักฐานมอบให้กับ กรมแพทย์ทหารอากาศ ดังนี้ 
                    ๑.  ในกรณีผู้มีอ านาจมารับเอง 
                          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนารับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                 ๒.  ในกรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมารับแทน 
                          - หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ส าเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าเนาแบบแสดงการลงทะเบียน    
ในระบบ e-GP พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖    กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
                                              พลอากาศโท   อนุตตร  จิตตินันทน์ 
                                                                (อนุตตร  จิตตินันทน์) 

                       เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  
 

 

               
                                                         

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา จ านวน ๔ รายการ โดยวิธีสอบราคา ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๖๑               . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๑,๗๑๒,๔๒๘                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๖ มิ.ย.๖๐                                                  .        

เป็นเงิน             ๑,๗๑๒,๔๒๘              บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          ตามแนบ              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดซื้อ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๙๐/๖๐, ๕๔๐/๖๐ และ ๒๕๐/๖๐      . 
๔.๒  ราคาประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องก าหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๐           . 
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  เจนนดัที                                                                                      .  

 
 



ล ำดับ รำยกำร หน่วยนับ จ ำนวน
รำคำ/หน่วย

(บำท) รำคำรวม
๑ LINAGLIPTIN 5 MG. (1 BX/30 TB) BX ๑,๒๐๐ ๑,๒๕๗.๒๕ ๑,๕๐๘,๗๐๐.๐๐

๒ MONTELUKAST SODIUM 10 MG. (1 BX/28 TB) BX ๕๐ ๑,๑๓๘.๔๘ ๕๖,๙๒๔.๐๐

๓ DESLORATADINE 5 MG. (1 BX/100 TB) BX ๕๐ ๒,๕๖๓.๗๒ ๑๒๘,๑๘๖.๐๐

๔ DESLORATADINE SYRUP 60 ML. 0.5 MG. BT ๑๐๐ ๑๘๖.๑๘ ๑๘,๖๑๘.๐๐

๑,๗๑๒,๔๒๘.๐๐รำคำรวม

ซ้ือยา    จ านวน ๔ รายการ

รำคำต่อหน่วยแนบท้ำยตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณทีไ่ด้รัรบจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทีไ่ม่ใช่งำนก่อสร้ำง
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