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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

D62010168888 62017169194
 ประกวดราคาซื�อเปลตกัแบบพับได ้๒ ทอ่น จํานวน ๒๒ เปล
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

539,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62020218206 62027219185
 ซื�อเครื�องเป่าปอด (Spirometer) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

195,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020217483 62027218458
 ซื�อเครื�องปั� มสําหรับฉีดนํ�ายาฟอรม์าลนิ จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

95,000.00 
  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

D62020215909 62027216876
 ซื�อเตยีงเข็นผูป่้วยประจํารถพยาบาล จํานวน 4 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

480,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020215300 62027216262  หุน่ฝึกการสอนกูช้พีขั �นพื�นฐาน จํานวน 4 ตวั 268,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020213273 62027214227
 ซื�อชดุตรวจแบบประเมนิและวเิคราะหก์ารทดสอบทางการ
พยาบาล จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

460,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,737,000.00  

  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 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 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

D62020212517 62027213469
 ซื�อเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิอดัลม) จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

26,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110238372 61117238751
 ประกวดราคาซื�อชดุปฏบิตักิารดา้นการสอน การศกึษา
กายวภิาคมนุษยแ์บบสามมติ ิจํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020206425 62027207355  ซื�ออปุกรณก์ารฝึก จํานวน ๓๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 94,747.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020135886 62027136412
 จา้งทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020206427 62027207358  ซื�ออปุกรณก์ารฝึก จํานวน ๓๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 94,747.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020133963 62027134475
 ซื�อกลอ่งพลาสตกิบรรจชุดุยาถวายพระมฝีาปิดพรอ้มหลูอ๊ค
และมอืจับ ขนาด 21x19x16 ซม. จํานวน 100 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

14,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020205679 62027206601
 ซื�อยา SALBUTAMOL INHALER 100 MCG/DOSE
(200DOSE) จํานวน ๓๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,187.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,243,183.40  

  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 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
 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

D62020225927 62027226927
 ซื�อเครื�องสื�อการสอนอเิล็กทรอนกิสท์างการแพทย ์จํานวน 14
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

479,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020225667 62027226667
 ซื�อเครื�องวดัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรา่งกาย (Bioelectrical
Impedance Analysis) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

390,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010168888 62017169194
 ประกวดราคาซื�อเปลตกัแบบพับได ้๒ ทอ่น จํานวน ๒๒ เปล
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

539,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62020218206 62027219185
 ซื�อเครื�องเป่าปอด (Spirometer) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

195,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020217483 62027218458
 ซื�อเครื�องปั� มสําหรับฉีดนํ�ายาฟอรม์าลนิ จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

95,000.00 
  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

D62020215909 62027216876
 ซื�อเตยีงเข็นผูป่้วยประจํารถพยาบาล จํานวน 4 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

480,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,878,990.00  

  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 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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