
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086124819  สอบราคาซื�อยา จํานวน ๘ รายการ 1,809,209.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086124445  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 85,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086124055  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086124086
 ซื�อTOLFENAMIC ACID 60 MG (1 BX/96 TB) จํานวน ๑
BX โดยวธิตีกลงราคา

1,430.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086123803  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 11,461.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086123721
 ซื�อยา วคัซนีป้องกนัไขห้ดัแมว (VACCINE FOR CAT)
จํานวน ๕๐ VI โดยวธิตีกลงราคา

5,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086123513
 ซื�อยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200 MG.
(1 PG/7 TB) จํานวน ๖,๐๐๐ PG โดยวธิตีกลงราคา

192,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,108,850.50  

  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 10 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086123196  ซื�อเวชภณัฑ ์๑๐ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 14,180.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086122952  ซื�อแผน่กรองอากาศ จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 69,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60066103377
 ประกวดราคาซื�อชดุเจาะเกบ็เกล็ดโลหติแบบ Apheresis
ชนดิมชีดุกรองเม็ดโลหติขาว ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60086106096
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

8,497,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60086084585
 ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๑๐ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

21,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60086084501
 ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๖ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

60,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

60086084263  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 16,836.45 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 21,980,356.45  

  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 10 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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