
      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

D63020511073 63027513422  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,466,198.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62100135987 62107140940
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาด โรงพยาบาลทหาร
อากาศ (สกีนั) กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,055,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62090458766 62097459914
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,148,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D63020505208 63027507533
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 35 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

232,714.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D63020458516 63027460679
 ประกวดราคาซื�อCONDOM,LUBRICATED,52 MM จํานวน
306,400 EA ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

603,608.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D63020490338 63027492608
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายาตรวจคดักรอง HIV/HCV ดว้ยวธิ ีNAT
(NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING) จํานวน 4,500
TU ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,844,145.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D62100332630 62107342276
 จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน 124
เครื�อง ใหก้บั วพอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

124,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 8,474,065.30 

  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 26 กุมภาพันธ 2563
บุลากร นันทพัฒนโยธิน - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                          
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๑,๔๖๙,๑๙๔                                        บาท 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๒๖ ธ.ค.๖๒                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๑,๔๖๖,๑๙๘                         บาท    
ราคาต่อหน่วย                 ตามแนบ                         บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลง ๕ เม.ย.๖๒ 
๕.๒  บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๖.๑ น.อ.หญิง ธตรฐ  อ้วนสิงห์                                                                                      . 
           ๖.๒ น.ต.หญิง สราณี  ฉัตรดรงค์                                                                                    . 
           ๖.๓ ร.ท.หญิง นาถนพิน  อาภาสุนันท์                                                                             . 

 
 

 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ 

ลำดับ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ GLIMEPIRIDE 2 MG, METFORMIN HCL 500 
MG (1 BX/30 TB) 

6,000 BX 235.20 1,411,200 

๒ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM 

200 BX 274.99 54,998 

รวม 1,466,198 

 

 


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 207-63 ฉ

