วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
กรมแพทยทหารอากาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Thai Government Procurement
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ
ค้นหาข้อมูลโครงการจ ัดซือจ ัดจ้าง
สํานักงาน

0200600040 - กรมแพทย์ทหารอากาศ

ชือโครงการ

ค ้นหา

ล ้างตัวเลือก

รหัสแผนระดับ
หน่วยจัดซือ

เลขทีโครงการ

D60100241099

60107236291

D60100241168

60107236357

D60090238276

ประกวดราคาซือนํ ายา จํานวน ๗ รายการ ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคา
60097231235
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค ้นหาขันสูง

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ชือโครงการ

จ ้างทําของ/จ ้างเหมาบริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์
จํานวน ๑ รายการ โดยวิธค
ี ด
ั เลือก

ข ้อมูล
โครงการ

14,700.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

204,336.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

533,181.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์

1,720,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

จัดทําหนังสือ
ั อ
อนุมต
ั ส
ิ งซื
สังจ ้าง

1,400,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์ (ร่าง)
ร่างเอกสาร eBidding/
ประกาศขึน
เว็บไซต์
รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

ซือข ้าวสารชนิด ๕% จํานวน ๑ รายการ โดยวิธค
ี ด
ั เลือก

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
60086212621

สอบราคาซือเครืองตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสีแบบมือถือ
พร ้อมอุปกรณ์

D60100222907

ประกวดราคาซือเครืองตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในลูกตาและ
60107218577 วัดความยาวลูกตาด ้วยคลืนเสียงความถีสูง จํานวน ๑ เครือง
ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

D60090077055

ประกวดราคาซือชุดเครืองมือศัลยกรรม (Major Surgery Set)
60097074014
จํานวน ๑ ชุด ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

900,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

D60090287283

ประกวดราคาซือเครืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็ นระบบ
60097279018 ดิจต
ิ อล จํานวน 1 เครือง ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3,800,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

รวมหน้านี

ขัน
ตอน
การ
ทํางาน

สถานะ
โครงการ

8,572,217.00

ลําดับที 1 - 7 จากทังหมด มากกว่า 35 รายการ
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให ้อัตโนมัต ิ
กดทีขันตอนการทํางานเพือบันทึกข ้อมูลในขันตอนถัดไป
กดเพือดูขนตอนการทํ
ั
างานทังหมด

ย ้อนกลับ

1

2

3

4

5

ถ ัดไป

:เลขทีโครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซือรวมจ ้าง
ยกเลิกรายการโครงการ
สํานักมาตรฐานการจัดซือจัดจ ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FPRO0001

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสารชนิด ๕% จำนวน ๑ รำยกำร โดยวิธีคัดเลือก
.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๐๔,๓๓๖
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๗ ต.ค.๖๐
.
เป็นเงิน
๒๐๔,๓๓๖
บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๒๐๔,๓๓๖
บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ เมื่อปีงบประมาณ ๖๐ ตามใบสั่งซื้อ
เลขที่ ๐๐๑/๖๐
.
๔.๒
.
๔.๓
.
๔.๔
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.ท.หญิง แววตา คงสมแสวง
.
๕.๒ น.ต.ภาณุ บารุงแขวง
.
๕.๓ ร.ต.วานิช วิริยะกิจ
.

