วันที่ 27 กรกฎาคม 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

สถานะ
โครงการ

เลขทีโครงการ

ชือโครงการ

60076242694

่ มป้ ายหน่วยงาน จํานวน ๓ รายการ โดยวิธต
ซือพัสดุซอ
ี กลง
ราคา

35,149.50

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

60076221908

ซือวัสดุอป
ุ กรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ โดยวิธ ี
ตกลงราคา

12,989.80

รายละเอียด/
แก ้ไข

ข ้อมูลสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60076201867

่ มแซมอาคารศูนย์วจิ ัยและพัฒนาฯ จํานวน ๗
ซือพัสดุซอ
รายการ โดยวิธต
ี กลงราคา

68,447.90

รายละเอียด/
แก ้ไข

บริหารสัญญา

39,494.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

บริหารสัญญา

่ มแซมห ้องทํางานฝ่ ายอํานวยการ พอ. จํานวน ๔
ซือวัสดุซอ
รายการ
โดยวิ
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) ธตี กลงราคา
60076202052

60076201638

ซือวัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้ในการประชุม จํานวน ๔ รายการ โดยวิธ ี
ตกลงราคา

11,205.04

รายละเอียด/
แก ้ไข

ข ้อมูลสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60076202361

ซือวัสดุใช ้ทําประตูบริเวณด ้านหลัง หอพัก นพอ. จํานวน
๑๗ รายการ โดยวิธต
ี กลงราคา

51,698.66

รายละเอียด/
แก ้ไข

บริหารสัญญา

60076201437

ซืออุปกรณ์เพือใช ้ราชการ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธต
ี กลง
ราคา

73,136.64

รายละเอียด/
แก ้ไข

ข ้อมูลสาระ
สําคัญใน
สัญญา

รวมหน้านี

ขันตอน
การทํางาน

292,121.54

ลําดับที 8 - 14 จากทังหมด มากกว่า 42 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

FPRO0001

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมภายนอก ชุดกล้องส่องตรวจลาไส้ใหญ่ ชนิดวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Olympus
รุ่น CV-150 S/N.7247344 รพ.จันทรุเบกษา พอ. จานวน ๑ SE โดยวิธีตกลงราคา
.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๘๕,๓๙๘.๙๐
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๓ ก.ค.๖๐
.
เป็นเงิน
๑๘๕,๓๙๘.๙๐
บาท ราคาต่อหน่วย
๑๘๕,๓๙๘.๙๐
บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จากัด
.
๔.๒
.
๔.๓
.
๔.๔
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.ท.หญิง ศศอร ชัยบุญ
.
๕.๒ ร.อ.หญิง ศิรส สมานชาติ
.
๕.๓ ร.ต.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก
.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ ซือ้ อะไหล่ซ่อมเครื่อง STERILIZER,SURGICAL INSTRUMENT,ELECTRIC จานวน ๓ รายการ
โดยวิธีตกลงราคา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๐๕,๕๐๐
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๓๐ พ.ค. ๖๐
.
เป็นเงิน
๑๐๕,๕๐๐
บาท ราคาต่อหน่วย
ตามแนบ
บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจากัด แอคคิวเรท พลัส
.
๔.๒
.
๔.๓
.
๔.๔
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (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 จำนวน ๓ รำยกำร
ลาดับ

รายการ

จานวน

ราคา/หน่วย

ราคารวม

๑

ถังพักน้าพลาสติก ขนาด 17x12x20 ซม. บรรจุ 2 ลิตร

๑๒ EA

๕,๔๐๐.๐๐

๖๔,๘๐๐.๐๐

๒

สายยางซิลิโคน ขนา 4 หุน ยาว 50 เมตร

๑ EA

๔,๗๐๐.๐๐

๔,๗๐๐.๐๐

๓

THERMOSTAT 50-500 C 250 VOLT AC 16AMP

๖ EA

๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
กรมแพทยทหารอากาศ

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

0200600040 - กรมแพทย์ทหารอากาศ

ชือโครงการ

ค ้นหา

เลขทีโครงการ

ล ้างตัวเลือก

ค ้นหาขันสูง
จํานวนเงิน
งบประมาณ

ชือโครงการ

ข ้อมูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

จ ้างซ่อมภายนอก ชุดกล ้องส่องตรวจลําไส ้ใหญ่ ชนิดวิด ี
ทัศน์พร ้อมอุปกรณ์ ยีห ้อ Olympus รุน
่ CV-150
60076243530
S/N.7247344 รพ.จันทรุเบกษา พอ. จํานวน ๑ SE โดยวิธ ี
ตกลงราคา

185,398.90

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

ประกวดราคาจ ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงพยาบาล
60076131449 ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน
ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

50,804,143.08

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

ประกวดราคาซือยา จํานวน ๔ รายการ ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคา
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
60076205522
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,133,838.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์ (ร่าง)

่ มเครือง STERILIZER,SURGICAL
ซืออะไหล่ซอ
60076242982 INSTRUMENT,ELECTRIC จํานวน ๓ รายการ โดยวิธต
ี กลง
ราคา

105,500.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

60076242830

่ มเครืองมือแพทย์ จํานวน ๗ รายการ โดยวิธ ี
ซืออะไหล่ซอ
ตกลงราคา

34,400.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

60076242732

ซือหมึกใช ้กับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ
โดยวิธต
ี กลงราคา

16,050.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

60076229531 สอบราคาซือยา จํานวน ๕ รายการ

1,631,123.20

รวมหน้านี

ขันตอน
การทํางาน

บันทึกเลขที
รายละเอียด/ และวันทีของ
แก ้ไข
เอกสารและคํา
สัง

56,910,453.18

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

FPRO0001

