
 

 

      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

D65010317754 65017325572
 ซื�อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET (1 BX/30 TB)
จํานวน ๑,๑๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,483,020.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65010314697 65017322464
 ซื�อยา SEMAGLUTIDE SOL. FOR INJECTION (1 MG/0.74
ML) จํานวน ๓๔๕ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,214,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65010306580 65017314225
 ซื�อยา BIFIDOBACTERIUM BIPHIDUM 1 BILLION
ORGANISMS+ LACTOBACILLUS ACIDOHILUS AGENT 1
BILLION ORGANISMS จํานวน 45 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,374.55 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D65010307101 65017314756
 ซื�อAMLODIPINE BESYLATE 5 MG จํานวน 70,000 TB โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

31,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D65010307570 65017315234
 ซื�อยา ALLOPURINOL 300 MG (1 BX/500 TB) จํานวน 50
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

32,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D65010308172 65017315853
 ซื�อPEPPERMINT OIL CAPSULE 187 MG จํานวน 4,100 CP
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

33,169.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D65010094860 65017097540
 ประกวดราคาซื�อชดุจอแสดงภาพรังสทีางการแพทย ์(แบบที�
2) จํานวน 1 ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

658,081.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 4,465,544.80  

  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 21 มกราคม 2565
 บุลากร นันทพัฒนโยธิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET (1 BX/30 TB) จำนวน ๑,๑๐๐ BX 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑,๔๘๓,๐๒๐                                        บาท 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี                   ๙ ธ.ค.๖๔                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๑,๔๘๓,๐๒๐                         บาท    
ราคาต่อหน่วย                   ๑,๓๔๘.๒๐                    บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา ลง ๑๙ พ.ค.๖๔ 
๕.๒                 . 
๕.๓                . 

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

 
 

 
 

 

 

 


