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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61010491276 61017488976
 ซื�ออะไหลซ่อ่ม ยนูติทําฟัน จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

175,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010474127 61017471797  ซื�อพัสด ุจํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,863.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61010486593 61017484283
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�ระบบดจิติอล
(Mobile Digital Radiography) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61010490693 61017488393
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

87,510.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010485191 61017482878  พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ 3,520,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010489271 61017486969
 ซื�อวสัดใุชซ้อ่มแซมหอ้งอาบนํ�าทหารกองประจําการ จํานวน
11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,765.99 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010488536 61017486232
 จา้งซอ่มภายนอก ชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม
กวป.พอ. จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 10,330,628.99  

  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 31 มกราคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D61010487243 61017484938  ซื�อวสัดแุละอปุกรณ ์จํานวน 16 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 78,203.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010485733 61017483422  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010366570 61017364339
 ประกวดราคาซื�อชดุระบบการจัดเกบ็และเรยีกแสดงภาพทาง
รังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61010485357 61017483044
 ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 16 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

93,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110093545 60117091128
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,303,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61010474184 61017471854
 ซื�อยา GLIPIZIDE 5 MG.(1 BX/1500 TB) จํานวน ๒๐ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,741.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010474101 61017471771  ซื�อพัสด ุจํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,110.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,492,754.70  

  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 31 มกราคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ ซ้ืออะไหล่ซ่อมยูนิตท าฟัน จ านวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                   
./หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                                                           

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๑๗๕,๕๐๐                                      บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๕ ม.ค. ๖๑                                                 .        

เป็นเงิน           ๑๗๕,๕๐๐            บาท   ราคาต่อหน่วย        ๑๙,๕๐๐             บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๑/๖๐                                                                                         . 
๔.๒                                                                                                                       .                                 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

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