
 

 
แบบ บก.06 กองการพัสดุภาครฐั กรมบญัชีกลาง เดือนกนัยายน 2561 

 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดคา่ใช้จ่ายการจดัซื้อจัดจา้งที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

ตามใบขอให้จัดหา ท่ี มอ................................................ ลงวันท่ี.................................. รหสัแผนการจัดซื้อจัดจ้าง................................................ 
1. ช่ือโครงการ : จัดหาเวชภณัฑ์ยาผู้จ าหน่ายรายเดียว กลุ่ม 3 จ านวน 5 รายการ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร : ................. 4,533,686.30................. บาท 
4. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง) ณ วันท่ี......... 4 พฤศจิกายน 2564 .................. 

4.1 Betaxolol 250 mg/100 ml eye drops, solution, 5 ml bottle (GPU) (BETOPTIC S 0.25% EYE 
DROP) (530 bottle) 

       เป็นเงิน ........... 72,588.80........ บาท ราคา/หน่วย ..... 136.96..... บาท 5.3 
4.2 Brinzolamide 1 g/100 ml eye drops, suspension, 5 ml bottle (GPU) (AZOPT 1% 5 ML EYE 

DROP) (7,000 bottle) 
 เป็นเงิน ......... 1,722,700.00.........บาท ราคา/หน่วย ...... 246.10..... บาท 5.3 

4.3 Travoprost 4 mg/100 ml eye drops, solution, 2.5 ml bottle (GPU) (TRAVATAN 0.004% EYE 
DROP) (6,800 bottle) 

       เป็นเงิน ........... 1,481,652.00........ บาท ราคา/หน่วย ..... 217.89..... บาท 5.3 

4.4 Brimonidine tartrate 200 mg/100 ml + brinzolamide 1 g/100 ml eye drops, suspension, 5 ml 
bottle (GPU) (SIMBRINZA 1%/0.2% OPTHALM) (1,300 bottle) 

       เป็นเงิน ........... 449,293.00........ บาท ราคา/หน่วย ...... 345.61..... บาท 5.3 
4.5 Natamycin 5 g/100 ml eye drops, suspension, 15 ml bottle (GPU) (NATACYN 5 % EYE DROP) 

(440 bottle) 
 เป็นเงิน ......... 902,523.60.........บาท ราคา/หน่วย ...... 2,051.19..... บาท 5.3 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โปรดท าเครื่องหมาย แหล่งที่มาของราคากลางที่เลือกใช้ 
   “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริง 
   ตามล าดับ ดังนี้ ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม  
   (2) หรือ (3) กอ่น โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) 
   และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรอื (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 ................... (1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
 ................... (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
 ...... ….... (3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
 ................... (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (ไม่น้อยกว่า 3 ราย) 
 ................... (5) ราคาที่เคยซื้อหรอืจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
   ตามสญัญาเลขท่ี................ ลงวันที่................... หรือ (กรณีไม่ได้ท าสัญญา) 
   5.1 ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี............... ลงวันท่ี ............ 
 .................. (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏบิัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
   ตามข้อบังคับของหน่วยงาน......................................... ลงวันท่ี ..........................  
6. รายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 6.1 นางสาวจินดา ปรีชาวีรกุล ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวอภิชญา ธนวงศ์วาณิชย์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ   กรรมการ 
 6.3 นายชิษณุพงศ์ พรมชาย             ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
 


