
 

 
      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

D62110457100 62117459000  ซื�อยา EZETIMIBE 10 MG,SIMVASTATIN 20 MG (1 BX/30
TB) จํานวน 2,500 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,260,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62110303260 62117304530  ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร A4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 207,152.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62110374960 62117376540

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ KONICA
MINOLTA รุน่ AERO DR ของ รพ.กองบนิ บน.๑, รพ.กองบนิ
บน.๔, รพ.กองบนิ บน.๗, รพ.กองบนิ บน.๒๑ จํานวน ๔ งาน
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

940,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62090673531 62097675308  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๖ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 374,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
สญัญา

D62110332541 62117333920  ซื�อสําลกีอ้นเล็กบรรจหุอ่ จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 108,495.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62110332432 62117333810  ซื�อBOTTLE,GLASS,WITH SCREW CAP AND INNER
LID,20 GM.จํานวน ๒๐,๐๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 120,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62110413900 62117415631  ซื�อชดุยาปฐมพยาบาลประจําบา้น 7 รายการ จํานวน 5,800 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 394,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 3,404,447.00  
  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 28 พฤศจิกายน 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา EZETIMIBE 10 MG, SIMVASTATIN 20 MG (1 BX/30 TB) จํานวน ๒,๕๐๐ TB  

โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                                  . 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                  กรมแพทยทหารอากาศ                                              .                                             

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                    ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐                                     บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                 ๓๑ ต.ค.๖๒                                                 .        

เปนเงิน             ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐                บาท   ราคาตอหนวย       ๕๐๔.๐๐                บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลางยา ลง ๕ เม.ย.๖๒                    

๕.๒                                                                                                                       .                                 

๕.๓                                                                                                                       . 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญงิ ธตรฐ  อวนสิงห                                                                                  . 

           ๖.๒ น.ท.หญิง สราณี  ฉัตรดรงค                                                                                     . 

           ๖.๓ ร.ท.หญิง พนิดา  คชรัตน                                                                                         

. 
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