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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

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

904,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120196662 61127197021
 ประกวดราคาซื�อชดุคมีจับกระดกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

549,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62020292594 62027293854
 จา้งเหมาทําความสะอาดผา้ผูป่้วย รพ.ทอ.(สกีนั) พอ. จํานวน
๑ งาน โดยวธิคีดัเลอืก

1,517,260.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62020448101 62027450396  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 241,071.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020447841 62027450134  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 226,476.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020446977 62027449263
 ซื�อยา DTPa AND HEPATTTIS B AND PCLIOVIRUS AND
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B VACCINE 0.5 ML.(1 BX/1
AM) จํานวน 300 AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

424,041.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020446275 62027448559
 ซื�อยา FURMEG-3 [60 CAP/BT] จํานวน 30 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

13,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,875,848.20  

  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 27 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D62020445454 62027447731
 ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2.IN.) จํานวน
55,720 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

83,580.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020444650 62027446922
 ซื�อออกซเิจนเหลว จํานวน 30,000 ลกูบาศกเ์มตร โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

244,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020176852 62027177600
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจทางจักษุ (Phoropter) จํานวน ๒
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,227,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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

772,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62020435687 62027437921
 ซื�อยา SHAMPOO KETOCONAZOLE 2% จํานวน ๑๐๐ BT
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010225567 62017225972  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,115.12 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020435365 62027437600
 ซื�อยา แชมพซูลิกี�แครส์ตูรผวิหนัง ๔๐๐ มล (SILKY
SHAMPOO) จํานวน ๓๖ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,012.26 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,363,807.38  

  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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      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

D62020435365 62027437600
 ซื�อยา แชมพซูลิกี�แครส์ตูรผวิหนัง ๔๐๐ มล (SILKY
SHAMPOO) จํานวน ๓๖ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,012.26 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020435003 62027437236
 ซื�อยา OATMEAL SHAMPOO 237 ML (EPI SOOTH
SHAMPOO) จํานวน ๑๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,770.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144985 62017145262  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 127,102.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020434532 62027436763  ซื�อพัสด ุจํานวน ๑๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 34,736.72 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144898 62017145174
 ซื�อBOX, PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S
จํานวน 60 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

121,338.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020433121 62027435342
 ซื�อยา DEXORYL,EAR DROP,10 GM จํานวน ๓๐ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

9,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010335992 62017336586  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,318.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 306,278.08  

  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
              :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 27 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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