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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

D62010005936 62017005943
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตั ิจํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

172,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110420736 61117421477
 ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งซอ่มแซมถนนบรเิวณดา้นหนา้หอ้ง
อบุตัเิหต-ุฉุกเฉนิ และดา้นหนา้ รพ.จันทรเุบกษา พอ. ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

772,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62010144768 62017145045
 ซื�อวสัดอุปุกรณป์ฏบิตังิานแกไ้ขการพดู จํานวน ๕ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120060862 61127060982
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

903,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120086050 61127086213
 ประกวดราคาซื�อชดุศนูยก์ลางเฝ้าตดิตามสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ
ชพีจร และความดนัโลหติของผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010163493 62017163786
 ซื�อยา AMOXICILLIN 125 MG/5 ML DRY SYRUP 60
ML.จํานวน 5,640 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

53,580.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010163160 62017163453
 ซื�อยา CHLORAMPHENICAL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน 2,530 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,850,930.00  

  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

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

D62010162707 62017162999  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,964.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010161472 62017161762
 ซื�อNEBULIZER KIT,INHALATION THERAPY
APPARATUS,CHILD จํานวน 102 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,147.32 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090226133 61097226521
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๗ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

533,181.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010160136 62017160424
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,620.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120302349 61127302924
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

724,334.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61120303363 61127303940
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,458,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110192782 61117193105  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,521,540.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 4,261,776.32  

  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

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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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

D61110227173 61117227541  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,824,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62010157780 62017158066
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

37,169.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010157249 62017157533
 ซื�อขวดเพาะเลี�ยงเชื�อวณัโรคจากเลอืด จํานวน 1 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

29,425.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010156550 62017156833
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

11,615.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010156129 62017156411  พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ 2,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144936 62017145213
 ซื�อยา CEPHALEXIN MONOHYDRATE 250 MG,100S
จํานวน 4,000 CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,548.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010087829 62017088012
 ซื�อยา TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM,0.1%,15
G. จํานวน 200 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,210.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,915,327.40  

  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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

  กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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