
8/7/2018 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 

      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

D61080140845 61087141169
 ซื�อเครื�องดงึคออตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ ์(Cervical Traction)
จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080140479 61087140802
 ซื�อเครื�องอบนึ�งฆา่เชื�อหวักรอฟัน จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

170,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080139870 61087140192
 ซื�อเครื�องตดัแตง่รปูแบบจําลองฟัน จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080139630 61087139950
 ซื�อเตยีงปฏบิตักิารทางกายภาพบําบดั จํานวน 3 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

420,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080139053 61087139371
 ซื�อเครื�องกระตุน้กลา้มเนื�อดว้ยไฟฟ้าชนดิความถี�ตํ�าและความถี�
ปานกลาง จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080133023 61087133321  ซื�อพัสด ุจํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,785.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080132842 61087133140  ซื�อพัดลมแบบตั �งพื�น จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,920.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,345,705.00  

  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 7 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D61080132505 61087132802
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชซ้อ่มแซมพื�นผวิลานจอดรถ จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

89,000.46 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080131641 61087131939
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

26,890.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040367936 61047368699
 ประกวดราคาซื�อครภุณัฑส์ายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,859,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61010366570 61017364339
 ประกวดราคาซื�อชดุระบบการจัดเกบ็และเรยีกแสดงภาพทาง
รังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61080131280 61087131573
 ซื�อเครื�องพมิพแ์ละหมกึพมิพ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

20,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080130917 61087131210
 จา้งทําตรายาง จํานวน 1 งาน 171 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

49,980.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080098612 61087098819
 ซื�อวสัดอุปุกรณต์ดิตั �งแนวกั �น อาคารจอดรถ ฝขส.กรก.พอ.
(หลงัใหม)่ จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,411.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 9,053,472.31  

  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

Thai Government Procurement

วันที่ 7 สิงหาคม 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

D62080142545 62087143740

 ซื�อยา NEOMYCIN 2 MG/ML AND POLYMYXIN B
SULFATES 5000 IU/ML AND GRAMICIDIN 0.025 MG/ML
OPHTHALMIC SOLUTION,5 ML จํานวน ๑๐๘ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

2,538.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070526781 62077535943
 ประกวดราคาซื�อเครื�องฟื�นคนืคลื�นไฟฟ้าหวัใจแบบอตัโนมตัิ
(Automated External Defibrillator) จํานวน ๔๗ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,726,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080134565 62087135706  ซื�อยา INFLUENZA VIRUS VACCINE, 4 VALENCE, 0.5
ML, (1 VIAL/BOX) จํานวน 200 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,920.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080134008 62087135146  ซื�อยา CAPTOPRIL TABLET,25 MG, UNIT DOSE จํานวน
2,400 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,744.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080133601 62087134735  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,770.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080133042 62087134172  ซื�อยา REBAMIPIDE 100 MG, TABLETS, UNIT DOSE,
100S จํานวน 5 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,910.85   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080132395 62087133520  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 56,035.90   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,861,918.75  
  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 7 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp

	07-08-2561
	07-08-61
	07-08-61-1

	07-08-62-2

