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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

D62010411160 62017411861
 LABEL,SELF ADHSME,PAPER,RECTANGULAR,5.5 CM X
7.3 CM,WHITE,PERFORATED,1000S จํานวน 80 RO

23,968.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410896 62017411597  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 408,295.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410574 62017411272
 ซื�อELECTROLYTE POWDER,FOR SEVERE
DEHYDRATION,3.3 G จํานวน 61,200 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

85,129.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410401 62017411100
 ซื�อนํ�ายาลา้งมอืชนดิไมใ่ชนํ้�า 450 ML. (GEL,HAND WASH)
จํานวน 3,024 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

459,648.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410015 62017410715
 ซื�อALERE DETERMINE HBsAg 100 test/pack จํานวน 29
PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

139,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410063 62017410763  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 387,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110423907 61117424660
 ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งซอ่มแซมลานจอดรถดา้นหนา้
ฝชย.กอก.รพ.จันทรเุบกษา พอ. ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

904,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 2,408,670.20  

  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

  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 24 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

D62010407643 62017408337
 จา้งพมิพห์นังสอืวารสารแพทยสารทหารอากาศ ฉบบัที� 1/62
จํานวน 1 งาน 800 เลม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

72,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010409427 62017410126
 ซื�อSODIUM HYALURONATE OPTHALMIC
SOLUTION,0.18%,0.3 ML.จํานวน 100 BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

38,520.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010408926 62017409625
 ซื�อยา AZITHROMYCIN ORAL SUSPENSION,200 MG/5
ML,15 ML จํานวน 345 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

64,601.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010408459 62017409155
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
78 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

78,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010407011 62017407702
 ซื�อMEASLES,MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE
LIVE,0.5 ML,1 DOSE จํานวน 50 VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,980.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010406503 62017407193
 ซื�อBANDAGE,COTTON,PLASTER OF PARIS
IMPREGNATED 4 IN X 3 YD จํานวน 48 DZ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

15,408.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010405735 62017406426  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 132,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 416,009.25  

  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
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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

D62010405216 62017405907
 ซื�อเครื�องควบคมุและปรับอณุหภมูริา่งกายผูป่้วยโดยใชแ้ผน่ไฮ
โดรเจล(Hypo-Hyperthermia) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

724,334.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120138937 61127139182
 ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งปรับปรงุอาคารหมายเลข ๒๒๕๗
และ ๒๒๕๘ (อาคารผูป่้วย รพ.จันทรเุบกษา พอ.) ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010399982 62017400665
 ซื�อDEFIBRILLATOR PAD (PAD PAK) (H017-013-185-2)
จํานวน 17 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

85,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010399224 62017399906  ซื�อนํ�ายา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010398824 62017399507
 ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 11 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

335,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010398532 62017399216
 ซื�อเครื�องอบผา้ตดิเชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐
ปอนด)์ จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,523,104.00  

  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
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วันที่ 24 มกราคม 2562
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 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

D62010398085 62017398770  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,823.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010397596 62017398282
 ซื�อDEFIBRILLATION PAD จํานวน 4 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

18,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010397672 62017398358  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 112,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110062218 61117062343
 ซื�อหนา้กากป้องกนัสารเคมแีละกรองอากาศพรอ้มอปุกรณ์
ป้องกนัแรงกระแทก จํานวน ๙ ชดุ โดยวธิคีดัเลอืก

675,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61090304570 61097305148
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรงึกระดกูจากภายนอกรา่งกาย
(External Fixation) จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

894,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010397011 62017397698

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยท์รวงอกระบบ
ดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Carestream รุน่ DRX
ASCEND SN.QG50-15R-1205 K-no.300-8256 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

232,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010396519 62017397203  ซื�อยา จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 147,113.12 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,126,376.32  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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 24 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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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

D62010396087 62017396771
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นกระเบื�องอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนา
ทางการแพทย ์กวก.พอ.จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

32,745.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010395523 62017396205
 ซื�อพัสดใุชใ้นราชการ จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

15,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010393728 62017394407
 ซื�ออปุกรณสํ์าหรับจัดทําป้ายแสดงตน จํานวน 4 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

20,160.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010393272 62017393950
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชร้าชการ จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

20,076.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090271184 61097271668
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืพื�นฐานใสแ่ผน่โลหะดามกระดกู
และสกรยูดึกระดกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

791,960.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61090668362 61097669622

 ประกวดราคาซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า ขนาดไมน่อ้ยกวา่
๑๖๐ ลติร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized
Stream) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010392785 62017393464  จา้งทําตรายาง จํานวน 6 รายการ 6 อนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,280.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,682,171.00  

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 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 24 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

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

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010373277 62017373921
 ซื�อSALBUTAMOL 100 Mcg.จํานวน 50 BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

2,140.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010371616 62017372257  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 63,099.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010370885 62017371523  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,207.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010370255 62017370892
 ซื�อMANIDIPINE HCL 10 MG.(1 BX/100 TB) จํานวน 600
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

150,228.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120085221 61127085381
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานสญัญาณชพี ผู ้
ป่วยหลอดเลอืดสมองชนดิขา้งเตยีง จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010370008 62017370644

 ซื�อDIPHTERIA AND TETANUS TOXOIDS AND
ACELLULAR PERTUSSIS AND INACTIVATED
POLIOMYELITIS,VACCINES COMBINED,0.5 ML จํานวน
100 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

92,555.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 20,240,229.00  

  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั �งหมด มากกวา่ 77 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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 24 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

D62010368736 62017369367
 ซื�อเครื�องพมิพส์ตกิเกอร ์จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,380.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100105396 61107105598
 ประกวดราคาซื�อเครื�องไตเทยีม ๑๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,794,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61110152620 61117152870
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�ออตัโนมตัชินดิอณุหภมูตํิ�าดว้ย
ฟอรม์ลัดไีฮด ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,975,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090340376 61097341046
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุการใหส้ารละลายชนดิควบคมุ
ปรมิาตรแบบเคลื�อนยา้ย จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61100218130 61107218523
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๓๒ สไลด์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61100233030 61107233450
 ประกวดราคาซื�อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-coated
tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ TB ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

37,449,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110038083 61117038171  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 92,681.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 59,847,961.00  

  ลําดบัที� 50 - 56 จากทั �งหมด มากกวา่ 84 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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 24 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

	24-01-62
	24-01-62-1
	24-01-62-2
	24-01-62-4
	24-01-62-5
	24-01-62-6
	24-01-62-7

