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 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

D66010364597 66017371384  ซื�อยา ERYTHROPOIETIN BETA INJECTION,PREFILL
SYRINGE,5000 IU,0.3 ML,6S โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,494,888.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D66010570722 66017580382
 ประกวดราคาซื�อเครื�องฆา่เชื�อเครื�องมอืแพทย ์(ชนดินึ�ง
อตัโนมตั ิแบบที� ๒) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

600,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D66010193869 66017197672  ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วย (ชนดิไฟฟ้า แบบที� 1) จํานวน 51
เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 2,315,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D65120065903 65127066084  ซื�อเครื�องซกัผา้-ปั�นแหง้ใชใ้นโรงพยาบาล (ชนดิฝาหนา้ แบบ
ที� 1) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,063.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D66010564773 66017574297
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัระดบันํ�าตาลในเลอืด (ชนดิเชื�อมตอ่
ระบบเครอืขา่ย แบบที� 1) จํานวน 8 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

688,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D66010525991 66017535025  ซื�อเครื�องกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ (ชนดิชั�วคราว แบบที� 1) จํานวน
๓ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 270,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D66010553883 66017563218  ซื�อกระป๋องทิ�งของแหลมคม พลาสตกิสแีดง ชนดิปลดหวัเข็ม
ขนาด 5X7 นิ�ว จํานวน 313 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,396.40   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 5,414,747.40 
  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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แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา ERYTHROPOIETIN BETA INJECTION,PREFILL SYRINGE,5000 IU,0.3 ML,6’S 

จำนวน ๒๐๐ BX 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ   กรมแพทยทหารอากาศ                                                                        

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๑,๔๙๔,๘๘๘                                        บาท 

๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี               ๑๖ ม.ค.๖๖                           .                                                  

เปนเงิน                    ๑,๔๙๔,๘๘๘                         บาท    

ราคาตอหนวย                   ๗,๔๗๔.๔๔                    บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา ลง ๖ มิ.ย.๖๕ 

๕.๒                                                        . 

๕.๓                                                        . 

     ๖.  รายช่ือผูรับผิดชอบกำหนดราคากลาง 

           ๖.๑ น.อ.หญงิ อาทิมา  บุญวรรณ 

           ๖.๒ น.ท.หญิง สาวิตร ี เคลือบคดี 

           ๖.๓ น.ท.หญงิ อุทุมพร  หมื่นสกล 
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