
 

 

      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

D65100361791 65107370509
 ซื�อยา CITICOLINE 100 MG/1 ML ORAL DROPS,
SOLUTION, 30 ML BOTTLE จํานวน ๒,๕๗๐ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

1,649,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65100360078 65107368774
 ซื�อยา SEMAGLUTIDE INJECTION, 1.34 MG/ML, 0.19 ML
จํานวน ๒๗๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,588,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65100359182 65107367865
 ซื�อยา SEMAGLUTIDE INJECTION, 1.34 MG/ML, 0.74 ML
จํานวน ๔๖๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,707,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65100294760 65107302754
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหวัใจ (แบบที� 1)
จํานวน 4 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

572,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D65100032052 65107032778
 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคารศนูย์
ปฏบิตักิารแพทยท์หารอากาศ (อาคารหมายเลข ๒๔๐๒)
จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100039240 65107040247
 จา้งบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์ยี�หอ้ DMI รุน่ GXC-325R จํานวน ๑ งาน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

78,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100037666 65107038605

 จา้งบรกิารบํารงุรักษาชดุกลอ้งสอ่งตรวจทางเดนิอาหารและ
ลําไสใ้หญช่นดิวดีทิศันพ์รอ้มเครื�องถา่ยทอดสญัญาณภาพและ
ระบบเกบ็ขอ้มลู ยี�หอ้ OLYMPUS รุน่ GIF-H170 จํานวน ๑ งาน
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 7,105,990.00  

  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

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

FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
 วิลาวัลย ขุนปกษี - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 
 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา CITICOLINE 100 MG/1 ML ORAL DROPS, SOLUTION, 30  ML BOTTLE จํานวน ๒,๕๗๐ BT 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                                      ๑,๙๒๖,๐๐๐                           บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี                              ๒๖ ต.ค.๖๕                         .                                                  

เปนเงิน              ๑,๖๔๙,๙๔๐              บาท  ราคาตอหนวย                    ๖๔๒               บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑ บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด                                                                                                                                       
๕.๒                                                   . 
๕.๓                                                   . 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  
            ๖.๑ น.อ.หญิง จิตรา  สุขพานิช            
            ๖.๒ น.อ.หญิง เพ็ญศรี  เอี่ยมศรี             
            ๖.๓ น.ท.หญิง อุทุมพร หมื่นสกล 

 
 
 
 
 
 
 
 


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 006-66 ฉ.

