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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

D62020135886 62027136412  จา้งทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธ ์1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020135325 62027135849
 ซื�อไสก้รองเครื�องกรองนํ�า จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020086566 62027086865
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและแรง
ดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน
๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010145018 62017145295
 ซื�อชดุป้องกนัการตดิเชื�อภาคสนามสว่นบคุคล/ป้องกนัไขห้วดั
นก จํานวน 100 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020134891 62027135412  ซื�อพัสด ุจํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010226314 62017226723
 ซื�อหนา้กากป้องกนัโรคตดิตอ่ คนสูค่น/สตัวส์ูค่น (1870 HC
N95) จํานวน 1,540 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,629.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020134582 62027135101
 ซื�อมว้นฟิลม์สําหรับพมิพข์องเครื�องโทรสาร จํานวน ๑ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,854,429.00  

  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 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 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

D62010168735 62017169041
 ประกวดราคาซื�อโคมไฟผา่ตดัใหญ ่LED ชนดิตดิเพดานแบบ
โคมคู ่พรอ้มระบบถา่ยทอดภาพแบบความละเอยีดสงู จํานวน ๑
ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62020133963 62027134475
 ซื�อกลอ่งพลาสตกิบรรจชุดุยาถวายพระมฝีาปิดพรอ้มหลูอ๊ค
และมอืจับ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010001714 62017001716
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนชนดิ DISPOSABLE ขนาด 320-340 ML.
(ชดุใหค้วามชื�นระบบปิดพรอ้มหวัตอ่) จํานวน ๒๐๐ SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

12,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020132488 62027132992  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,115.67 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120194523 61127194879
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัความหนาแน่นของกระดกู (Bone
Density) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D61120085221 61127085381
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานสญัญาณชพี ผู ้
ป่วยหลอดเลอืดสมองชนดิขา้งเตยีง จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 22,350,015.67  

  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 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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