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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076242694
 ซื�อพัสดซุอ่มป้ายหน่วยงาน จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

35,149.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076221908
 ซื�อวสัดอุปุกรณค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

12,989.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60076201867
 ซื�อพัสดซุอ่มแซมอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนาฯ จํานวน ๗
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

68,447.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

60076202052
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมหอ้งทํางานฝ่ายอํานวยการ พอ. จํานวน ๔
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

39,494.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

60076201638
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชใ้นการประชมุ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

11,205.04 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60076202361
 ซื�อวสัดใุชทํ้าประตบูรเิวณดา้นหลงั หอพัก นพอ. จํานวน
๑๗ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

51,698.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

60076201437
 ซื�ออปุกรณเ์พื�อใชร้าชการ จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

73,136.64 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 292,121.54  

  ลําดบัที� 8 - 14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  จ้างซ่อมภายนอก ชุดกล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ ชนิดวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Olympus     
     รุ่น CV-150 S/N.7247344 รพ.จันทรุเบกษา พอ. จ านวน ๑ SE   โดยวิธีตกลงราคา              . 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๑๘๕,๓๙๘.๙๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓ ก.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน            ๑๘๕,๓๙๘.๙๐                 บาท   ราคาต่อหน่วย        ๑๘๕,๓๙๘.๙๐            บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                            . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิง ศศอร  ชัยบุญ                                                                                        . 
           ๕.๒ ร.อ.หญิง ศิรส  สมานชาติ                                                                                       . 
           ๕.๓ ร.ต.พิทักษ์  ชาญช่างเหล็ก                                                                                      .                                                                       

 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ืออะไหล่ซ่อมเครื่อง STERILIZER,SURGICAL INSTRUMENT,ELECTRIC จ านวน ๓ รายการ    
โดยวิธีตกลงราคา            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๐๕,๕๐๐                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๐ พ.ค. ๖๐                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๐๕,๕๐๐             บาท   ราคาต่อหน่วย        ตามแนบ                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอคคิวเรท พลัส                                                                                 . 
๔.๒                                                                                                                      .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
           ๕.๑ น.ท.หญิง ศศอร  ชัยบุญ                                                                                        . 
           ๕.๒ ร.อ.หญิง ศิรส  สมานชาติ                                                                                       . 
           ๕.๓ ร.ต.พิทักษ์  ชาญช่างเหล็ก                                                                                      .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัรบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่อง STERILIZER,SURGICAL INSTRUMENT,ELECTRIC จ ำนวน ๓ รำยกำร     

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย ราคารวม 

๑ 

๒ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังพักน้ าพลาสติก ขนาด 17x12x20 ซม. บรรจุ 2 ลิตร 

สายยางซิลิโคน ขนา 4 หุน ยาว 50 เมตร 

THERMOSTAT 50-500 C 250 VOLT AC 16AMP 

๑๒ EA 

๑ EA 

๖ EA 

๕,๔๐๐.๐๐ 

๔,๗๐๐.๐๐ 

๖,๐๐๐.๐๐ 

๖๔,๘๐๐.๐๐ 

๔,๗๐๐.๐๐ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ 
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076243530

 จา้งซอ่มภายนอก ชดุกลอ้งสอ่งตรวจลําไสใ้หญ ่ชนดิวดิี
ทศันพ์รอ้มอปุกรณ ์ยี�หอ้ Olympus รุน่ CV-150
S/N.7247344 รพ.จันทรเุบกษา พอ. จํานวน ๑ SE โดยวธิี
ตกลงราคา

185,398.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076131449
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด โรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

50,804,143.08 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60076205522
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,133,838.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60076242982
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�อง STERILIZER,SURGICAL
INSTRUMENT,ELECTRIC จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

105,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076242830
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

34,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076242732
 ซื�อหมกึใชก้บัเครื�องพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๑ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

16,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076229531  สอบราคาซื�อยา จํานวน ๕ รายการ 1,631,123.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

บนัทกึเลขที�
และวนัที�ของ

เอกสารและคํา
สั�ง

รวมหนา้นี� 56,910,453.18  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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