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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

D60110421642 60117411311  จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 321,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110134335 60117131007  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๓๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,454.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110000918 60117000889  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 331,498.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110139407 60117135938  ซื�อที�นอนลมพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๒ อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110115570 60117112661  ซื�อยา จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,015.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110136493 60117133124  ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขน จํานวน ๗ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 490,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110138993 60117135539  ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัชินดิสอดแขน จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 70,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,336,967.00  
  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 28 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการซื้อ ซื้อยา จ านวน ๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                    ง                                                                                  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๔๖๕,๐๗๕.๕๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

รายการที่ ๑  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๑๔๑,๓๔๗       บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๒  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๗๕,๙๗๐         บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๓  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๔๑,๖๒๓         บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๔  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๑๕๔,๐๘๐       บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๕  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๑๙,๙๕๕.๕๐    บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 
รายการที่ ๖  ๗ พ.ย.๖๐    เป็นเงิน     ๓๒,๑๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย       ตามแนบ       บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๔.๑.๑ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๔๓/๖๐                                                                                        .                                                        
๔.๑.๒ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๖๕/๖๐                                                                                       . 
๔.๑.๓ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๐๓/๖๐                                                                                       ร ์                                                                   
๔.๑.๔ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๖๔/๖๐                                                                                       .                                                        
๔.๑.๕ ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗๒๘/๖๐                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
๕.๑น.ท.หญิง นารีรัตน์ รู้กิจนา                                                                                       . 
๕.๒น.ท.หญิง พรรณประภา วัณณรถ                                                                              . 
๕.๒น.ต.หญิง วรกฎ เจนนัดที                                                                                       ที                                                                                        
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