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      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

60056033121
 ซื埃�อวัสดุอปุกรณ์สายชา่งโยธา จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
ตกลงราคา

61,370.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60056034305
 ซื埃�อนํ埃�ายาตรวจวเิคราะหอ์มิมโูนวทิยา จํานวน ๒ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

13,400.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60056034060  ซื埃�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 127,897.10 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60056032807
 ซื埃�อALERE DETERMINE HBSAG [100 TEST/PACK]
จํานวน ๕๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

240,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

59086285736  เชา่เครืퟚ�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๖ เครืퟚ�อง โดยวธิตีกลงราคา 273,240.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

60046173188
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

11,850.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคัญใน
สัญญา

60046173169
 ซื埃�อวัสดุงานเดนิทอ่ประปาบรเิวณสวนหยอ่มรอบอาคาร
บก.พอ. จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

13,001.57 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บันทกึเลขทีퟚ�
และวันทีퟚ�ของ
เอกสารและคํา

สัퟚ�ง

รวมหนา้นี៑�  740,758.67   

  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 พฤษภาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ    โดยวิธีตกลงราคา                                                    . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๑๒๗,๘๙๗.๑๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓ เม.ย.๖๐                                                   .        

เป็นเงิน            ๑๒๗,๘๙๗.๑๐              บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            ตามแนบ              บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด                                                                . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๔.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                      . 
๔.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                             . 
๔.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที                                                                                     . 

                                                                     

 
 



ล าดับ รายการ หน่วยนับ จ านวน
ราคา/หน่วย

(บาท) ราคารวม
๑ AMLODIPINE 5 MG. (1 BX/100 TB) TB ๕๐,๐๐๐ ๑.๐๐๕๘ ๕๐,๒๙๐.๐๐

๒ AMLODIPINE 10 MG. (1 BX/100 TB) BX ๕๐๐ ๑๕๐.๘๗๐๐ ๗๕,๔๓๕.๐๐

๓ OMEPRAZOLE 20 MG. (1 BX/350 CP) CP ๓,๕๐๐ ๐.๖๒๐๖ ๒,๑๗๒.๑๐

๑๒๗,๘๙๗.๑๐ราคารวม

ซ้ือยา    จ านวน ๓ รายการ

ราคาต่อหน่วยแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รัรบจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ม่ใช่งานก่อสร้าง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซื้อยา ALERE DETERMINE HBSAG [100 TEST/PACK] จ านวน ๕๐ PG โดยวิธีตกลงราคา   . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                        ๒๔๐,๐๐๐                                           บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓ เม.ย.๖๐                                                   .        

เป็นเงิน                ๒๔๐,๐๐๐              บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            ๔,๘๐๐                 บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด เลขที่ QP17/000091                                                               . 
๔.๒                                                                                                                       . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
๔.๑  น.ท.หญิง นารีรัตน์  รู้กิจนา                                                                                      . 
๔.๒  น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                             . 
๔.๓  น.ต.หญิง วรกฎ  เจนนดัที                                                                                     . 

 
 


