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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

D62030146870 62037147893
 ซื�อเปลตกัโพลเิมอรแ์บบแยก 2 ชิ�น (Polymer Scoop
Stretcher) จํานวน 2 เปล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

84,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120072586 61127072731

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�น
ความถี�สงู (ULTRASOUND) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ SSA-660A S/N 15E10Y3116 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010502750 62017503640  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 164,332.74 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62010514481 62017515385
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักแบบดจิติอลพรอ้มที�วดัสว่นสงู จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61090342274 61097342945
 ประกวดราคาซื�อชดุสวา่นไฟฟ้าความเร็วรอบสงูสําหรับเจาะ
ตดั และกรอกะโหลกศรีษะดว้ยระบบไฟฟ้า จํานวน ๑ ชดุ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61090154701 61097154945
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัใสเ่สน้เลอืดเทยีม (A-V
Set) จํานวน ๒ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62030145968 62037146983
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิติอลในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory
Balance) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,133.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,960,465.74 

  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 7 มีนาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62030145968 62037146983
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิติอลในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory
Balance) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,133.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110267295 61117267720
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและ
ความดนัแบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61090340376 61097341046
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุการใหส้ารละลายชนดิควบคมุ
ปรมิาตรแบบเคลื�อนยา้ย จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62030145820 62037146835  ซื�อที�นอนลมพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110420676 61117421417
 ซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิ Heated Humidified Highflow
Nasal Cannula (HHHFNC) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

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

23,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62010503191 62017504080
 ซื�อBUR,DENTAL,EXCAVATING,TUNGSTEN
CARBIDE,ROUND SHAPED,ISO 009,ANGLE HANDPIECE
จํานวน 65 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,175.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,670,308.00 

  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 7 มีนาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62010342431 62017343033  ซื�อนํ�ายา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,019.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62030141263 62037142220
 ซื�อโตะ๊ครอ่มเตยีงแบบปรับระดบัได ้(Over Bed) จํานวน 15
EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62020482791 62027485298
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน ๑๕ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

390,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020464250 62027466653  ซื�อโตะ๊ครอ่มเตยีง จํานวน 10 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020479581 62027482072
 ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2 IN.) จํานวน
๑๖,๑๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,150.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030134748 62037135662
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจนสําหรับพน่ยา จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

46,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030133998 62037134903
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

425,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,050,669.30 

  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 7 มีนาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62020463399 62027465794  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,064.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030133509 62037134412
 ซื�อเตาใหค้วามรอ้น (Hot Plate) จํานวน 1 เตา โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,165.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030066142 62037066575
 ซื�อยา IBUPROFEN 400 MG.(1 BX/500 TB) จํานวน 15 BK
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030133263 62037134164
 ซื�อเครื�องตรวจสมรรถภาพการไดย้นิชนดิเคลื�อนที�ได ้(Mobile
Audiometer) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

79,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030123784 62037124622

 ซื�อยา PARACETAMOL 300-500 MG.
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1-4 MG.PHENYLE
PHRINE HCL 5-14 MG.จํานวน 184,920 TB โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

164,856.18 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62030132677 62037133573  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 128,220.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030132498 62037133393
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 521,305.18 

  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 7 มีนาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62030130798 62037131679
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) ชนดิเคลื�อน
ย ้�ายได ้จํานวน 7 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

59,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030130006 62037130880
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนชนดิกระเป๋าหิ�ว จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

19,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030129604 62037130479
 ซื�อเครื�องตดัเฝือกดว้ยไฟฟ้า จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030128283 62037129150
 ซื�อยา MANIDIPINE 20 MG. (1 BX/100 TB) จํานวน 50,000
TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

149,265.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030127978 62037128842
 ซื�อPSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG. จํานวน 5,000 TB
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62020464761 62027467167  ซื�อCELLULOID STRIP จํานวน 12 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62010346024 62017346627

 ซื�อยา PARACETAMOL 300-500 MG.
CHLORPHENIRAMINE MALEATE 1-4 MG. PHENYLE
PHRINE HCL 5-14 MG. จํานวน ๑๘๔,๙๒๐ TB โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

164,856.18 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 482,171.18 

  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 7 มีนาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62030110483 62037111215
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

251,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030109632 62037110360
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อโรคในอากาศ (สําหรับขนาดพื�นที�ไมม่ากกวา่
50 ตารางเมตร) จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

108,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62030109169 62037109897
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030107763 62037108487
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อในอากาศ จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

54,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010139787 62017140061  ซื�อยา จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,263.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,376,796.83  

  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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 7 มีนาคม 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

D62030106938 62037107661
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามแขนและขา จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010336641 62017337236
 ซื�อยา SODIUM CHLORIDE INJECTION,0.9%,1000
ML,WITH SET จํานวน ๖๑๐ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,620.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

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

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D62020472024 62027474467
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์
สําหรับใชห้า้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62020014226 62027014265
 ประกวดราคาซื�อเครื�องปรับอณุหภมูผิูป่้วยดว้ยนํ�า จํานวน 1
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

550,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010410574 62017411272
 ซื�อยา ELECTROLYTE POWDER,FOR SEVERE
DEHYDRATION,3.3 G จํานวน 61,200 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

85,129.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010514204 62017515108  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,890.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 5,232,639.20  

  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 7 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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