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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

D62030493516 62037496483
 ซื�อไฟฉุกเฉนิทางการแพทย ์(Emergency Light) จํานวน 5
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,590.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030493431 62037496397
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อในอากาศชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030492906 62037495872
 ซื�อโตะ๊บรหิารขาและเขา่แบบอเนกประสงค ์จํานวน 1 ตวั โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030492578 62037495545
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

162,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030492030 62037494990
 กระเป๋าปฏบิตักิารแพทยภ์าคสนามแบบสะพายหลงั จํานวน 2
ใบ

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030491718 62037494678
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อโรคในอากาศ (สําหรับขนาดพื�นที�ไมม่ากกวา่
50 ตารางเมตร) จํานวน 10 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

360,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020465161 62027467571
 ซื�อเครื�องทํานํ�าดื�ม (แบบรอ้น- เย็น) สําหรับผูป่้วย จํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 660,270.00  

  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 27 มีนาคม 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

D62030497659 62037500654
 ซื�อเครื�องกรองนํ�าสําหรับหอ้งปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์จํานวน
1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

17,120.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030493431 62037496397
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อในอากาศชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030497321 62037500314
 ซื�อโคมไฟผา่ตดัเล็กชนดิลอ้เลื�อน จํานวน 2 ตวั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

76,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030493516 62037496483
 ซื�อไฟฉุกเฉนิทางการแพทย ์(Emergency Light) จํานวน 5
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,590.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030496630 62037499619
 ซื�อเครื�องตรวจวดักา๊ซออกซเิจนในอากาศ (Oxygen Gas
Monitor) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,919.01 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020241253 62027242327
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ mA. พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๕ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

7,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030492578 62037495545
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

162,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 7,825,629.01  

  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 27 มีนาคม 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

D62030495841 62037498821
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

34,662.65 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030492906 62037495872
 ซื�อโตะ๊บรหิารขาและเขา่แบบอเนกประสงค ์จํานวน 1 ตวั โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030491718 62037494678
 ซื�อเครื�องฆา่เชื�อโรคในอากาศ (สําหรับขนาดพื�นที�ไมม่ากกวา่
50 ตารางเมตร) จํานวน 10 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

360,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030492030 62037494990
 กระเป๋าปฏบิตักิารแพทยภ์าคสนามแบบสะพายหลงั จํานวน 2
ใบ

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020465161 62027467571
 ซื�อเครื�องทํานํ�าดื�ม (แบบรอ้น- เย็น) สําหรับผูป่้วย จํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61120466170 61127467075  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,280.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61100026215 61107026273
 ประกวดราคาซื�อชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพผา่นทางวดีทิศัน์
สําหรับงานผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

รวมหนา้นี� 2,993,622.65  

  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 27 มีนาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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