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ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู
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 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D65030325083 65037326152
 ซื�อDAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN
HYDROCHLORIDE 1 G EXTENDED RELEASE TABLET (1
BX/28 TB) จํานวน ๑,๗๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,478,532.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D65030321690 65037322749
 ซื�อยา MANIDIPINE 10 MG (1 BX/100 TB) จํานวน 800 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

188,320.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65030324575 65037325641
 นํ�ายาพน่ฆา่เชื�อ PHENOL COMPOUND ALCOHOL SPRAY,
250 ML จํานวน 354 BT

53,808.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D64100184177 64107190920

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ชดุกลอ้งสอ่งตรวจทางเดนิอาหาร
และลําไสใ้หญช่นดิวดิทีศันพ์รอ้มเครื�องถา่ยทอดสญัญาณภาพ
และระบบเก็บขอ้มลู ยี�หอ้ OLYMPUS รุน่ GIF-H170 ของ
รพ.ทหารอากาศ (สกีนั) พอ.(101/65จฉ) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65020082234 65027082983
 ซื�อยา SIMVASTATIN 10 MG จํานวน 140,000 TB โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

39,200.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65030323253 65037324313  ซื�อยา โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 82,176.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65030196874 65037197591
 ซื�อDRESSING SET,DISPOSABLE จํานวน 2,700 PG โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

32,400.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,934,436.00 
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แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE 1 G EXTENDED  
    RELEASE TABLET (1 BX/28 TB) จ านวน ๑,๗๐๐ BX 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                    ๒,๔๗๘,๕๓๒                                     บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่             ๑๑ ก.พ.๖๕                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๒,๔๗๘,๕๓๒                          บาท    
ราคาต่อหน่วย                   ๑,๔๕๗.๙๖                     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.ท.หญิง เพ็ญศรี เอี่ยมศรี 
           ๖.๓ น.ท.หญิง อุทุมพร หมื่นสกล 
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