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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

D62060447128 62067449146  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 11 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 48,923.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060447108 62067449126  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 29,460.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060446742 62067448760  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 29,360.20   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060278570 62067279847
 ประกวดราคาจา้งซอ่มภายนอก ระบบผลติแรงดนัสญุญากาศ
มอเตอรไ์ฟฟ้า จํานวน 1 SE ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,028,060.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060446320 62067448336  ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,192.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060446374 62067448390  ซื�อธงตราสญัลกัษณ ์วปร และธงตราสญัลกัษณ ์สก จํานวน 2
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060445647 62067447662  ซื�อมอเตอรด์ดูนํ�าลาย ขนาด 250 W 50 Hz พรอ้มฝาครอบ
จํานวน 2 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 136,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,298,295.20  
  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

              :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

Thai Government Procurement

วันที่ 25 มิถุนายน 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

D62060446320 62067448336  ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,192.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060446374 62067448390  ซื�อธงตราสญัลกัษณ ์วปร และธงตราสญัลกัษณ ์สก จํานวน 2
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060445647 62067447662  ซื�อมอเตอรด์ดูนํ�าลาย ขนาด 250 W 50 Hz พรอ้มฝาครอบ
จํานวน 2 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 136,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060444769 62067446781  ซื�อสารเคม ีจํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,256.10   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060443976 62067445986  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 37,240.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060443532 62067445539  จา้งเหมาพมิพป์กเวชระเบยีนผูป่้วยใน จํานวน 1 งาน 2500
แผน่ ใหก้บั รพ.ทอ.(สกีนั) พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,775.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060333339 62067334836

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นความถี�สงู ยี�หอ้ G.E.รุน่ LOGIQE9
SN.119991 US8 , 119990 US 0 , 112991 US 5 จํานวน 3
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 1,240,763.10  
  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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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วันที่ 25 มิถุนายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
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