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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

D61030468654 61037469685
 ซื�อหมกึพมิพเ์ครื�องคอมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

32,421.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030381146 61037382006
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์สวบ.ทอ. จํานวน
๒๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

63,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61030331853 61037332610
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61030468240 61037469269  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,135.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030467878 61037468907
 ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 21 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

80,875.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030328540 61037329294
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.4
จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61030467445 61037468470
 ซื�อพัสด ุส.ส.ต. แจกจา่ย นขต.พอ.ประจําปี 61 จํานวน 26
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

54,607.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 297,238.20  

  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 28 มีนาคม 2561
 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

D61030466359 61037467378
 ซื�อวสัดกุั �นบงัแสงแดดพรอ้มตดิตั �ง จํานวน 4 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

70,513.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030463314 61037464334
 ซื�อวสัด-ุอปุกรณใ์นโครงการรณรงคป้์องกนั และควบคมุโรคที�
เกดิจากยงุลายเป็นพาหะนําโรค จํานวน 2 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

5,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030463090 61037464108  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 264,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030462357 61037463373
 ซื�อยา GLIPIZIDE TABLET 5 MG. (1 BX/1500 TB) จํานวน
50 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,852.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030461973 61037462989
 ซื�อสารควบคมุคณุภาพสําหรับปัสสาวะ (6X12 ML) จํานวน 1
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030461602 61037462616  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030171528 61037171899
 ซื�อยา ANTAZOLINE 0.05%,TETRYZOLINE 0.04% EYE
DROPS จํานวน ๓,๒๔๐ BT. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 426,705.50  

  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
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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

D61030461261 61037462275  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 58,046.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030460910 61037461922
 ซื�อยา ACETYLCYSTEINE EFFERVESCENSE TABLET 600
MG. (1 BX/10 TB) จํานวน 150 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,074.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030326812 61037327564
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 9 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110091529 60117089191
 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
(Automated External Defibrillator) จํานวน ๑๗ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,360,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020095354 61027095641
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D60090280252 60097272214
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090069584 60097066849
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องชว่ยผา่ตดัภายในชอ่งขอ้พรอ้มระบบ
วดิทีศัน ์ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 24,451,120.00  

  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
  

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 28 มีนาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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