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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

D62030544413 62037547657
 ซื�อเครื�องสอ่งไฟรักษาภาวะตวัเหลอืงแบบ LED จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030544196 62037547440
 ซื�อALANINE AMINOTRANSEERASE TEST REAGENT,50
ML R1, 25 ML R2 (OSR6107) จํานวน 15 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

47,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030427570 62037430182  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030543942 62037547185
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักแบบดจิติอลพรอ้มที�วดัสว่นสงู จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030426237 62037428839  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62010113284 62017113516
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�อดว้ยระบบไฮโดรเจนเปอรอ์อก
ไซดพ์ลาสมา่ (ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๐ ลติร) จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,110,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 2,610,713.12  

  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

Thai Government Procurement

วันที่ 29 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/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

D62030543273 62037546511
 ซื�อยา ORPHENADRINE 30-35 MG,PARACELTAMOL 450-
500 MG. จํานวน 20,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030529909 62037533071
 ซื�อเครื�องสแกนลายนิ�วมอืใหก้บั กวภ.พอ. จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030542841 62037546074  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,170.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030435628 62037438276
 ซื�อยา SODIUM FUSIDATE 2% OINTMENT 5 GM จํานวน
100 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,560.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020482256 62027484763
 ซื�อตลบัหมกึเครื�องพมิพ ์จํานวน ๑๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

191,573.10 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62020421965 62027424089
 ซื�อหนา้กากป้องกนัฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด 0.3 ไมครอน
(N95) จํานวน 2,000 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

56,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61120432544 61127433380
 ประกวดราคาซื�อระบบจําลองสถานการณสํ์าหรับฝึกการ
พยาบาลผูป่้วยวกิฤต จํานวน ๑ ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,565,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

รวมหนา้นี� 2,869,293.10 

  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 29 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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3/29/2019 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 

      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

D62030529719 62037532880
 ซื�อเครื�องรักษารากฟันแบบ Rotary จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

77,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030529788 62037532950
 ซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรมแบบพื�นฐาน จํานวน
1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

438,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030384825 62037387249
 ซื�อพัสดเุพื�อจัดกจิกรรม 5 ส.ของ นพอ.จํานวน 14 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,340.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030533778 62037536961
 ซื�อชดุเครื�องวดัคา่คอลรนีและความเป็นกรดดา่งของนํ�า จํานวน
1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,431.65 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030529971 62037533134
 ซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรมพรอ้มอปุกรณ์
จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

460,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110381411 61117382059
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืถา่งขยายแผลผา่ตดัทาง
สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

D62030264859 62037266532
 ซื�อยา PREDNISOLONE 5 MG จํานวน 31,000 TB โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

10,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,891,661.65  

  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
              :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 29 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 

      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

D62040014355 62047014500
 ซื�อพัสด ุสอ.จํานวน 1 รายการ เพื�อแจกจา่ยให ้กกบ.บก.พอ.
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040014246 62047014388
 ซื�อกระดาษใหก้บั วพอ.พอ.จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

171,064.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040013784 62047013921
 ซื�อพัสดจํุานวน 2 รายการ เพื�อจา่ยให ้รร.พพ.กวก.พอ. โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

4,693.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040013890 62047014027
 ซื�อพัสด ุสอ.หลกัสตูรการบรหิารงานสายแพทยท์หารชั �นสงู
(Advanced military Medical Management) พอ.รุน่ที� 23
จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,288.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040013658 62047013795
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.๕ จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040013408 62047013543
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.56 จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040012915 62047013046
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.7 จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 245,545.00  

  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

Thai Government Procurement

วันที่ 1 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


4/1/2019 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 

      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

D62030544196 62037547440
 ซื�อALANINE AMINOTRANSEERASE TEST REAGENT,50
ML R1, 25 ML R2 (OSR6107) จํานวน 15 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

47,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120060862 61127060982
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

903,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62040012198 62047012323
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.4 จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040011724 62047011845
 ซื�อพัสดหุลกัสตูรการอบรมเจา้หนา้ที�สายแพทยป์ฏบิตัริาชการ
สนาม ใหก้บั กวก.พอ.จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,989.56 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040011348 62047011466  ซื�อตูเ้หล็กใสย่า 3 ชั �น จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,961.76 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040011000 62047011117  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,112.18 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030378791 62037381202  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 32 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 247,592.22 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,247,385.72  

  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

Thai Government Procurement

วันที่ 1 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


4/1/2019 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 

      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

D62040010361 62047010475  ซื�อยา จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,273,923.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030427570 62037430182  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020132488 62027132992  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,115.67 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030426237 62037428839  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030529909 62037533071
 ซื�อเครื�องสแกนลายนิ�วมอืใหก้บั กวภ.พอ. จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030435628 62037438276
 ซื�อยา SODIUM FUSIDATE 2% OINTMENT 5 GM จํานวน
100 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,560.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 6,166,272.00  

  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
              :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 1 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


3/29/2019 สรา้งโครงการ
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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

D62030103773 62037104473
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62030441796 62037444482
 ซื�อพัสดเุพื�อใชใ้นราชการ จํานวน 24 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

97,333.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030431502 62037434135
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED
TABLETS,7.5 MG,UNIT DOSE,60S จํานวน 240 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,408.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030440416 62037443093
 ประกวดราคาซื�อหมอ้อุน่เชื�อสําหรับสปอร ์จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

98,266.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62030545912 62037549168  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 176,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030545119 62037548373  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,240,641.89  

  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 29 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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