
 

 

      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

D64110041226 64117041602
 ซื�อยา LINAGLIPTIN 5 MG (1 BX/30 TB) จํานวน 850 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

961,860.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64090020780 64097020831

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์๑๒๘ สไลด ์ยี�หอ้ G.E.รุน่ Revolution EVO
หมายเลขเครื�อง RE36A1900170YC จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

727,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D64110029921 64117030205
 ซื�อยา AMLODIPINE 10 MG./VALSARTAN 160
MG./HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG.(1BX/28 TB)
จํานวน ๒,๖๘๑ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

614,806.92 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64100053568 64107055734

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องแปลงสญัญาณ
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล ยี�หอ้ FUJIFILM รุน่ FDR D-
EVO II C35 ของ โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๒ จว.ลพบรุ,ี
โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๔๑ จว.เชยีงใหม ่และ โรง
พยาบาลกองบนิ กองบนิ ๔๖ จว.พษิณุโลก จํานวน 3 งาน ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D64050063162 64057063658
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องฝึกสรรีวทิยาการ
บนิ (รวมอะไหล)่ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D63090751903 63097754673
 จา้งจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคารภายใน พอ.
จํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,066,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D64110009514 64117009636
 ซื�อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL TABLET 40 MG (1
BX/28 TB) จํานวน ๓.๒๑๕ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,575,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,795,996.92  

  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ทศพล คนตรง - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อ ยา LINAGLIPTIN 5 MG (1 BX/30 TB) จํานวน ๘๕๐ BX  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                 ๙๖๑,๘๖๐                                        บาท 

๔. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่             ๒๓ ก.ย.๖๔                           .                  

เป็นเงิน                         ๙๖๑,๘๖๐                         บาท    

ราคาต่อหน่วย                 ๑,๑๓๑.๖๐                         บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑  ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง ลง ๑๙ พ.ค.๖๔ 

๕.๒                                                                                                                      .   

๕.๓                                                                                                                      . 

     ๖.  รายช่ือผู้รับผิดชอบกําหนดราคากลาง 

           ๖.๑ น.ท.หญิง สราณี  ฉัตรดรงค ์

           ๖.๒ น.ท.หญิง เสาวลักษณ์  บุศยศิริ 

           ๖.๓ ร.ท.หญิง จิราพัชร์  เอมพิทักษ์ 

 
 

 
 

 

 

 


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 012-65

