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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

D62040410310 62047417643
 ซื�อพัสดใุชใ้นราชการใหก้บั กกบ.บก.พอ.จํานวน 12 รายการ
เพื�อจา่ยให ้กกบ.กบ.พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27,130.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020229244 62027230263
 ประกวดราคาซื�อยา ATORVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB)
จํานวน ๔,๐๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030160470 62037161543
 ประกวดราคาซื�อจักรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใช ้
ออกซเิจน (Bicycle Ergometer) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62050136120 62057138018  ซื�อยา จํานวน 3 รายบการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,485.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050040076 62057040984
 ประกวดราคาซื�อหมอ้อุน่เชื�อสําหรับสปอร ์จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

98,266.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62050135679 62057137570
 ซื�อยา SITAFLOXACIN TABLET,50MG,UNIT DOSE,10S
จํานวน 10 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,330.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050134369 62057136248  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,483.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,097,696.56  

  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 10 พฤษภาคม 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

D62050146380 62057148365  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,659.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050145949 62057147929  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 48,995.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040410310 62047417643
 ซื�อพัสดใุชใ้นราชการใหก้บั กกบ.บก.พอ.จํานวน 12 รายการ
เพื�อจา่ยให ้กกบ.กบ.พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27,130.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020229244 62027230263
 ประกวดราคาซื�อยา ATORVASTATIN 40 MG. (1 BX/30 TB)
จํานวน ๔,๐๐๐ BX ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030160470 62037161543
 ประกวดราคาซื�อจักรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใช ้
ออกซเิจน (Bicycle Ergometer) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62050136120 62057138018  ซื�อยา จํานวน 3 รายบการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,485.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050040076 62057040984
 ประกวดราคาซื�อหมอ้อุน่เชื�อสําหรับสปอร ์จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

98,266.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 4,159,537.21  

  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 10 พฤษภาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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