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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

D61100227513 61107227920  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,909.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100227406 61107227814  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๒๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 51,587.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100227279 61107227687  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๓๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,211.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100218091 61107218484
 ประกวดราคาซื�อยา ATORVASTATIN ๔๐ MG film-coated
tablet จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ tablet ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

37,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61100227111 61107227517
 ซื�อSCISSORS,POCKET,STAINLESS STEEL,5.25
IN,STRAIGHT,BOTH POINT SHARP จํานวน ๑,๙๘๐ EA โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

19,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100226847 61107227253
 ซื�อยา ETHYL CHLORIDE SPRAY,100 ML จํานวน ๒๙๐ TI
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

76,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100226740 61107227146  ซื�อชดุทดสอบ จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 217,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 37,947,657.00  

  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
  

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 22 ตุลาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D61100226637 61107227043  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 417,501.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100226469 61107226874  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 198,125.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090240843 61097241264
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัความหนาแน่นของกระดกู (Bone
Density) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100225974 61107226380
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

218,025.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100226280 61107226686
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

105,100.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100226147 61107226553  ซื�อสารเคม ีจํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 361,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100105396 61107105598
 ประกวดราคาซื�อเครื�องไตเทยีม ๑๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,794,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 8,093,752.90  

  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   
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