
 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

59086012154
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กองเวชศาสตร์
ป้องกนั กรมแพทยท์หารอากาศ

984,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

60046017891
 ซื埃�อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG.(1 BX/30TB)จํานวน ๑๐๐
BX โดยวธิตีกลงราคา

149,787.16 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046018231
 จา้งทําความสะอาดเครืퟚ�องปรับอากาศ กวภ.พอ. จํานวน ๙๐
เครืퟚ�อง โดยวธิตีกลงราคา

90,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046018147
 จา้งพมิพบ์ัตรรายงานตรวจโรค จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

98,975.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017979
 จา้งพมิพค์ู่มอืการป้องกนัโรคลมรอ้น จํานวน ๗,๐๐๐ เล่ม
โดยวธิตีกลงราคา

52,500.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017930
 ซื埃�อยา METHYL SALICYLATE 1015%,MENTHOL 5
10%,ETC 2530 GM. จํานวน ๖๐๐ TU โดยวธิกีรณีพเิศษ

7,800.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017711
 ซื埃�อCEMENT,GLASS IONOMER BASE,RESTORATIVE
จํานวน ๑ SET โดยวธิตีกลงราคา

6,570.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  1,389,632.16   

  ลําดับทีퟚ� 1  7 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื埃�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 4 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60046017505
 ซื埃�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE 012% 360 ML.
จํานวน ๑๔๔ BT โดยวธิตีกลงราคา

10,800.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017553
 ซื埃�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ๕ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

24,610.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017445
 ซื埃�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ๔ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

48,150.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046017308
 ซื埃�อยา TEARS NATURALE FREE 0.03 FL.OZ จํานวน ๑๐๐
BX โดยวธิตีกลงราคา

21,400.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60046016678
 จา้งเหมาบคุคลประจําศูนยฟื์埃�นฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ
สําหรับเยาวชน ทอ. จํานวน ๑ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

54,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

59096123871
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ埃�น
ตรง กรมแพทยท์หารอากาศ

991,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

60036086993
 ประกวดราคาซื埃�อสายสวนหวัใจเพืퟚ�อการรักษาหลอดเลอืด
หวัใจตบี ชนิดขดลวดเคลอืบยาตา้นการตบีซํ埃�า จํานวน ๓๐๐
เสน้ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

9,270,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชืퟚ�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี៑�  10,419,960.00   

  ลําดับทีퟚ� 8  14 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื埃�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 4 เมษายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. (1 BX/30 TB) จ านวน ๑๐๐ BX  โดยวิธีตกลกราคา 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๑๔๙,๗๘๗.๑๖                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๒๗ ธ.ค. ๕๙                                                 .        

เป็นเงิน            ๑๔๙,๗๘๗.๑๖                 บาท   ราคาต่อหน่วย      ๑,๔๘๗.๘๗๑๖              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

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

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน      น.ท. หญิง นารีรตัน์  รู้กิจนา                .                                                                       

 
 

 


