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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

D60110081753 60117079663  จา้งซอ่มภายนอก ยนูติทําฟัน (DENTAL OPERATING UNIT)
จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60090238276 60097231235  ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๗ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 533,181.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60110078347 60117076354  ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 1,410,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60100222907 60107218577
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหอ์วยัวะภายในลกูตาและ
วดัความยาวลกูตาดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110080090 60117078060  ซื�อVIRUCIDAL DISINFECTANT,5 GM บรรจ ุ๑๐๐ ซอง/
กลอ่ง จํานวน ๓๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,815.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110079877 60117077845  ซื�อสติ�กเกอรต์อ่เนื�อง จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110080467 60117078421  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 73,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,488,496.00  
  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
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
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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

D60120187518 60127185405
 ซื�อเครื�องรดีซองดว้ยความรอ้น (Thermosealing) จํานวน ๑
EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,980.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110421642 60117411311
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

321,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60110187600 60117182945  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 404,431.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D60110452995 60117442303  ซื�อยา จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,501.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60100241168 60107236357  ซื�อขา้วสารชนดิ ๕% จํานวน ๑ รายการ โดยวธิคีดัเลอืก 204,336.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทํารา่ง
เอกสารและ
หนังสอืเชญิ

ชวน

D60110462852 60117452022  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์๒ รายการ โดยวธิคีดัเลอืก 4,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D60120164385 60127162513
 BOX,PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S จํานวน
500 PG

101,115.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,828,364.20 

  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
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