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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

D61090314933 61097315544
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,097,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62040236377 62047239408
 ซื�อพัสดสุายสื�อสารและอเิล็กทรอนกิสใ์ชร้าชการ จํานวน 3
รายการ เพื�อจา่ยให ้นงป.พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,055.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040235742 62047238764
 ซื�อPERMETHRIN 17% + S-BIOALLERTHRIN 0.75%,
PIPERRONYL BUTOXIDE 17%,1 L จํานวน 5 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040235214 62047238234
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

11,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040234551 62047237563
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,383.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110273235 61117273670
 ประกวดราคาซื�อตูต้รวจการไดย้นิพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ ตู ้
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

650,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62040233953 62047236959
 ซื�อเครื�องดดูเสมหะชนดิแรงดดูสงูแบบใชไ้ฟ 3 ระดบั จํานวน
2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

79,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,867,958.00  

  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 18 เมษายน 2562
 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

D62020472024 62027474467
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์
สําหรับใชห้า้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62040233605 62047236602
 ซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040233097 62047236085  ซื�อชดุทนัตกรรมสนาม จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 65,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040232770 62047235755
 ซื�อเครื�องวดัความดนัตาแบบมอืถอื จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

220,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040232277 62047235250  ซื�อตูเ้กบ็ยาและเวชภณัฑ ์จํานวน 2 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030107113 62037107837
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิชั�งนํ�าหนักได ้จํานวน ๒ เตยีง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030103773 62037104473
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 5,750,333.33  

  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 18 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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