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ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D65070071334 65077072720
 ซื�อยา ERYTHROPOIETIN BETA (EPOETIN BETA)
STERILE SOL 5,000 IU/0.3 ML PRE-FILLED SYRINGE (1
BX/6 SYRINGE) จํานวน ๑๘๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,345,399.20 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D65070066458 65077067672  ซื�อพัสด ุจํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,200.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D65060458982 65067460416
 ซื�อฉากกั �นชนดิพับได ้ขนาด 180x200 ซม. จํานวน 1 ชดุ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

3,800.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65070063029 65077064426
 ซื�อ1,4 BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER CROSSLINKED
HYALURONATE SODIUM INTRA-ARTICULAR INJ 60
MG/3 ML PREFILLED SYRINGE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,044,600.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D65070062758 65077063876
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อเครื�องมอืแพทย์ฺ (ชนดินึ�งอตัโนมตั ิแบบที� 1)
จํานวน1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D65040303304 65047310455
 ซื�อยา DOMPERIDONE TABLET , 10 MG, UNIT DOSE,
จํานวน 18,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,420.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65070007584 65077007739
 ซื�อถงัออกซเิจนทางการแพทย ์(แบบที�2) จํานวน 1 ถัง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

2,500.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 5,501,919.20 

  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

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979
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วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
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 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือยา ERYTHROPOIETIN BETA (EPOETIN BETA) STERILE SOL 5,000 IU/0.3 ML 
    PRE-FILLED SYRINGE (1 BX/6 SYRINGE) จ านวน ๑๘๐ BX 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๑,๓๔๖,๔๗๙.๒๐       บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่          ๖ ม.ิย.๖๕ .  

เป็นเงิน                    ๑,๓๔๕,๓๙๙.๒๐        บาท  
ราคาต่อหน่วย                   ๗,๔๗๔.๔๔   บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา ลง ๒๘ ต.ค.๖๔ 
๕.๒  . 
๕.๓  . 

     ๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
           ๖.๑ น.อ.หญิง จิตรา สุขพานิช 
           ๖.๒ น.อ.หญิง เพ็ญศรี เอี่ยมศรี 
           ๖.๓ น.ท.หญิง อุทุมพร หมื่นสกล 


	05-07-65 ประกาศราคากลาง 534-65 ฉ.
	05-07-65 ประกาศราคากลาง 534-65 ฉ.

	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 36-65

