
 

 

      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

D62040353137 62047358466  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,280.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020215909 62027216876
 ซื�อเตยีงเข็นผูป่้วยประจํารถพยาบาล จํานวน 4 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

480,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030143999 62037144994
 ซื�อเครื�องผนกึซองบรรจเุวชภณัฑแ์บบอตัโนมตั ิจํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030068581 62037069048
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน 2 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

52,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62040352747 62047358068  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 107,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040352622 62047357940
 ซื�อยา CHAMOMILE ESSENTIAL OIL,CHAMAZULENE
MOUTH SPRAY 20 ML (1 BX/1 BT) จํานวน 150 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

20,865.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040352364 62047357676
 ซื�อยา NUTRI-PLUS GEL 120.5 GM จํานวน 10 TU โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

2,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 686,835.00  

  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
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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วันที่ 25 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ชื�อโครงการ   
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 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
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 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน
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ทํางาน

D62040352213 62047357520
 ซื�อยา PEPPERMINT OIL CAPSULE,187 MG,UNIT DOSE
(1 BX/100 TB) จํานวน 2000 CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

17,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040351790 62047357087  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 107,909.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040351485 62047356775
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE, STANDARDIZED
TABLET,7.5 MG. (1 BX/60 TB) จํานวน 100 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

6,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040351315 62047356600  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,806.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030108558 62037109285
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนเคลื�อนที� (Oxygen Portable Kit) จํานวน
2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030107113 62037107837
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิชั�งนํ�าหนักได ้จํานวน ๒ เตยีง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,790,268.83  

  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
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   
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