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สร ้างโครงการ

วันที่ 22 กันยายน 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
กรมแพทยทหารอากาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Thai Government Procurement
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ
ค้นหาข้อมูลโครงการจ ัดซือจ ัดจ้าง
สํานักงาน

0200600040 - กรมแพทย์ทหารอากาศ

ชือโครงการ

ค ้นหา

ล ้างตัวเลือก

ค ้นหาขันสูง

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ข ้อมูล
โครงการ

ขัน
ตอน
การ
ทํางาน

รหัสแผนระดับ
หน่วยจัดซือ

เลขทีโครงการ

ชือโครงการ

D60090174879

60097169110

เช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน ๖ เครือง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

289,560.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

D60090173995

60097168263

จ ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร ฝขส.กรก.พอ. จํานวน ๑ งาน
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

111,600.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

D60090049498

60097047580

ประกวดราคาจ ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร นขต.พอ.
จํานวน ๑ งาน ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

991,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

894,720.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

1,800,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์ (ร่าง)

5,000,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์ (ร่าง)

900,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์ (ร่าง)

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ประกวดราคาจ ้างจ ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร นขต.พอ.
จํานวน ๑ งาน ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

D60090059240

60097056914

D60090068922

ประกวดราคาซือเครืองดมยาสลบเครืองช่วยหายใจพร ้อม
60097066209 อุปกรณ์ จํานวน ๑ เครือง ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

D60090069584

ประกวดราคาซือชุดเครืองช่วยผ่าตัดภายในช่องข ้อพร ้อมระบบ
60097066849
วิดท
ี ศ
ั น์ ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

D60090077055

ประกวดราคาซือชุดเครืองมือศัลยกรรม (Major Surgery Set)
60097074014
จํานวน ๑ ชุด ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวมหน้านี

สถานะ
โครงการ

9,986,880.00

ลําดับที 1 - 7 จากทังหมด มากกว่า 35 รายการ
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให ้อัตโนมัต ิ
กดทีขันตอนการทํางานเพือบันทึกข ้อมูลในขันตอนถัดไป
กดเพือดูขนตอนการทํ
ั
างานทังหมด

ย ้อนกลับ

1

2

3

4

5

ถ ัดไป

:เลขทีโครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซือรวมจ ้าง
ยกเลิกรายการโครงการ
สํานักมาตรฐานการจัดซือจัดจ ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2

FPRO0001

1/1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร ฝขส.กรก.พอ. จานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๑๑,๖๐๐.๐๐
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๒๒ ส.ค. ๖๐
.
เป็นเงิน
๑๑๑,๖๐๐.๐๐
บาท ราคารวม
๑๑๑,๖๐๐.๐๐
บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จากัด
.
๔.๒ บริษัท พรปิยะอินเตอร์ ซัพพลาย จากัด
.
๔.๓ บริษัท ธรรมจักร คลีนซิ่ง จากัด
.
๔.๔
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.ท.หญิง แววตา คงสมแสวง
.
๕.๒ น.ต.ภาณุ บารุงแขวง
.
๕.๓ ร.ต.วานิช วิริยะกิจ
.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๘๙,๕๖๐.๐๐
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๒๒ ก.ค. ๖๐
เป็นเงิน
๒๘๙,๕๖๐.๐๐
บาท ราคารวม
๒๘๙,๕๖๐.๐๐
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๕๖/๖๐ ลง ๒ พ.ย.๕๙
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.ท.หญิง แววตา คงสมแสวง
๕.๒ น.ต.ภาณุ บารุงแขวง
๕.๓ ร.ต.วานิช วิริยะกิจ
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บาท
.
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.
.
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.

