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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

D60090174879 60097169110  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๖ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 289,560.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60090173995 60097168263
 จา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร ฝขส.กรก.พอ. จํานวน ๑ งาน
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

111,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60090049498 60097047580
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร นขต.พอ.
จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

991,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60090059240 60097056914
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร นขต.พอ.
จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

894,720.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60090068922 60097066209
 ประกวดราคาซื�อเครื�องดมยาสลบเครื�องชว่ยหายใจพรอ้ม
อปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60090069584 60097066849
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องชว่ยผา่ตดัภายในชอ่งขอ้พรอ้มระบบ
วดิทีศัน ์ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60090077055 60097074014
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืศลัยกรรม (Major Surgery Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 9,986,880.00  

  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
  

ยกเลกิรายการโครงการ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ฝขส.กรก.พอ. จ านวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                          
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                 .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๑๑,๖๐๐.๐๐                                          บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๒ ส.ค. ๖๐                                               .        

เป็นเงิน           ๑๑๑,๖๐๐.๐๐            บาท   ราคารวม        ๑๑๑,๖๐๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จ ากัด                                                                                      . 
๔.๒  บริษัท พรปิยะอินเตอร์ ซัพพลาย จ ากัด                                                                    .                                 
๔.๓  บริษัท ธรรมจักร คลีนซิ่ง จ ากัด                                                                              . 
๔.๔                                                                                                                     . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิง แววตา  คงสมแสวง                                                                                 . 
           ๕.๒ น.ต.ภาณุ  บ ารงุแขวง                                                                                           . 
           ๕.๓ ร.ต.วานิช  วิริยะกิจ                                                                                            .  

 
 

 
 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๖ เครื่อง    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                 .                               
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                 .                                                                       

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๒๘๙,๕๖๐.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๒ ก.ค. ๖๐                                               .        

เป็นเงิน           ๒๘๙,๕๖๐.๐๐            บาท   ราคารวม        ๒๘๙,๕๖๐.๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๖/๖๐ ลง ๒ พ.ย.๕๙                                                                      . 
๔.๒                                                                                                                      .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิง แววตา  คงสมแสวง                                                                                 . 
           ๕.๒ น.ต.ภาณุ  บ ารงุแขวง                                                                                           . 
           ๕.๓ ร.ต.วานิช  วิริยะกิจ                                                                                            .  
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