
 

 

      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

D64100332546 64107342936
 ซื�อยา VILDAGLIPTIN 50 MG,/METFORMIN 1000 MG (1
BX/60 TB) จํานวน ๑,๑๒๕ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,377,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64100332174 64107342539  ซื�อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,841,545.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64100049857 64107051833

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องแปลงสญัญาณ
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล ยี�หอ้ KONICA MINOLTA รุน่
AERO DR ของ โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๑
จว.นครราชสมีา, โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๔
จว.นครสวรรค,์ โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๗ จว.สรุาษฎรธ์านี
และ โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ ๒๑ จว.อบุลราชธาน ีจํานวน
๔ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D64100331931 64107342286
 ซื�อยา AMLODIPINE 5 MG.VALSARTAN 160 MG.(1 BX/28
TB) จํานวน ๓,๒๑๔ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

675,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64100329546 64107339803  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,029,072.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D64100328614 64107338839
 ซื�อยา PSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG. จํานวน 4,000 TB
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D64100288667 64107297905
 ซื�อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. (1 BX/30 TB) จํานวน 500
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

674,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 7,800,118.00  

  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 29 ตุลาคม 2564
นันทิกา ไชยวารินทร - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ือยา VILDAGLIPTIN 50 MG,/METFORMIN 1000 MG (1 BX/60 TB) จ านวน ๑,๑๒๕ BX 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                         ๑,๓๗๗,๐๐๐                               บาท 
๔. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่             ๒๓ ก.ย.๖๔                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๑,๓๗๗,๐๐๐                          บาท    
ราคาต่อหน่วย                      ๑,๒๒๔                       บาท 

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดราคากลางยา ลง ๑๙ พ.ค.๖๔ 
๕.๒                                                                                                               .  
๕.๓                                                                                                               .    

     ๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง 
           ๖.๑ น.อ.หญิง กัญญานาฏ ทองอยู่ 
           ๖.๒ น.ท.หญิง อภิรดี อุลิศ 
           ๖.๓ ร.อ.หญิง นาถนพิน อาภาสุนันท์ 
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