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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

D61120464908 61127465813  ซื�อเครื�องฝึกสอนกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั ิ(AED
Trainer) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464896 61127465801  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,230.08   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464893 61127465798  ซื�อPHENOLPHTHALEIN,REAGENT,100S (942-99) จํานวน
๑๒ PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,408.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464882 61127465787  ซื�อPOVIDONE IODINE SCRUB 7.5%,GALLON จํานวน ๓๕
GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,087.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

2,800,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61120464868 61127465773  ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
๔๐ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464862 61127465767  ซื�อยา DOXYCYCLINE CAPSULE,100 MG,UNIT DOSE
จํานวน ๙,๒๕๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,475.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,939,500.58  
  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 28 ธันวาคม 2561
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D61120464862 61127465767  ซื�อยา DOXYCYCLINE CAPSULE,100 MG,UNIT DOSE
จํานวน ๙,๒๕๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,475.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464857 61127465762  ซื�อยา FUCIDIC ACID OPHTHALMIC SOLUTION, 1%,5 G
จํานวน ๑,๑๙๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 85,953.70   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464853 61127465758  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 140,001.25   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464839 61127465744  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 44,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464825 61127465730
 ซื�อยา MAMYLASE AND DIASTASE
TABLET,37.5MG/25MG,UNIT DOSE จํานวน ๗๙,๐๐๐ TB
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,745.09   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120464817 61127465722  ซื�อยา DIMENHYDRINATE INJECTION,50 MG/ML,1 ML
จํานวน ๑,๐๐๐ AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110421685 61117422432
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและแรง
ดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๒
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,700,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 2,026,675.04  
  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 28 ธันวาคม 2561
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D61120466170 61127467075  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,280.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120466003 61127466908
 จา้งเหมาบรกิารกําจัดปลวก จํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

39,483.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110421685 61117422432
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและแรง
ดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน
๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110303187 61117303702

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจหวัใจดว้ย
คลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ GE รุน่ Vivid E9 SN.VE94187
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

680,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61100228605 61107229014
 ซื�อเครื�องสํารวจระดบัรังสแีบบบอกทศิทาง จํานวน ๑ เครื�อง
โดยวธิคีดัเลอืก

950,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120464908 61127465813
 ซื�อเครื�องฝึกสอนกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั ิ(AED
Trainer) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120464896 61127465801  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,230.08 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,449,493.08  

  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 28 ธันวาคม 2561
 บุลากร นันทพัฒนโยธิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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