
 

 

      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

D61020242972 61027243703
 ซื�อพวงมาลาดอกไมส้ด จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020242598 61027243328  ซื�อยา จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,976.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020242248 61027242977  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,310.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020241689 61027242418  วสัดซุอ่มแซมหอ้งนํ�า จํานวน ๑๑ รายการ 20,850.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020241034 61027241762
 ซื�อBACTERIA + VIRUS FILTER จํานวน 1,270 EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

73,652.38 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020000462 61027000463
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61010485191 61017482878
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,520,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 6,319,289.58  

  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 15 กุมภาพันธ 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - 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

D61020250005 61027250766
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ
AIRFOX ASD จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

336,515.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60090059240 60097056914
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร นขต.พอ.
จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

894,720.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020247098 61027247843  ซื�อวสัดแุละอปุกรณ ์จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 81,318.93 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020241689 61027242418
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมหอ้งนํ�า จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

20,850.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020242972 61027243703
 ซื�อพวงมาลาดอกไมส้ด จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020242598 61027243328  ซื�อยา จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,976.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020242248 61027242977  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,310.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,338,191.13  

  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 15 กุมภาพันธ 2561
 บุลากร นันทพัฒนโยธิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD จ านวน ๖ รายการ 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง             /หน่วยงานเจ้าของโครงการ           กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                                              

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                 ๓๓๖,๕๑๕.๐๐                                       บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๑ ก.พ.๖๑   

เป็นเงิน   ๓๓๖,๕๑๕.๐๐ บาท ราคาต่อหน่วย    ตามแนบ        บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  สืบราคาจากผู้ประกอบการ ๑ ราย คือ บริษัทไฮ-เทค เอเจ โฮลดิ้ง จ ากัด                                  .                                 
     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
            ๕.๑ น.อ.วิษณุ ภู่ทอง                                                                                   . 
           ๕.๒  น.อ.วีรวชิญ์ พลายงาม                                                                             . 
           ๕.๓  ร.ท.พิทักษ์ ชาญช่างเหล็ก                                                                                   .  
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AIRFOX SILICAGEL FOR AIRFO{-TER

AIRFOX MICROFIBER FINISHING CLOTH

AIRFOX HYORAULIC AR FILTER

AIRFOX 30 O9LAY LAMP

AIRFOX LIGHT IN THE COCKPIT

AIRFOX HEADSET FOR CONTROL
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