
 

 

      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

D61050236720 61057237266
 ซื�อธงชาตแิละธงประจํากองทพัอากาศ จํานวน 4 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

25,450.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050236270 61057236816
 ซื�อพัสดซุอ่มแซมหอ้งนํ�า-หอ้งสว้ม นพอ.ชาย ฝั�งตะวนัออก
(ชั �น 3 รร.พลพยาบาล) จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

98,555.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050235678 61057236224
 จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 33 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

16,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050234922 61057235467
 ซื�อยา AMIODARONE HYDROCHLORIDE INJECTION, 50
MG/3 ML (6AM/BOX) จํานวน ๔๘ AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,451.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050233791 61057234335
 ซื�อยา SILVER SULFADIAZINE CREAM,1%,500 G จํานวน
4 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,583.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050233242 61057233784  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,784.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050232952 61057233494
 ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน 200 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 152,124.60  

  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 16 พฤษภาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D61050232019 61057232559
 ซื�อยา SODIUM CHLORIDE INJECTION,0.9%500 ML
จํานวน 100 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050230758 61057231292  ซื�อพัสด ุจํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 61,273.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050001294 61057001296
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม ๓ ชดุ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,590,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61040367936 61047368699
 ประกวดราคาซื�อครภุณัฑส์ายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,859,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60110044677 60117043493
 ประกวดราคาซื�อชดุอปุกรณต์รวจและรักษาโรคทางโสต ศอ
นาสกิ (ENT Examination Treatment Unit) จํานวน ๑ ชดุ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

998,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090213566 60097207148
 จา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์กการ
แกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (AIRFOX - ASD) จํานวน ๑ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,998,439.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090096584 60097092980
 ประกวดราคาซื�อเครื�องถา่ยภาพรังสเีอกซเรยภ์ายนอกชอ่งปาก
ระบบดจิติอล และระบบสรา้งภาพสามมติพิรอ้มอปุกรณ ์จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 10,510,102.00  

  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 16 พฤษภาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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