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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

D61080705890 61087707265
 ซื�ออปุกรณก์ารฝึกสายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

62,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080700632 61087701991

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจ
ชนดิควบคมุปรมิาตรและแรงดนัพรอ้มเครื�องผลติอากาศชนดิ
เคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ DRAGER รุน่ CARINA จํานวน ๒๒ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,177,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61080705330 61087706702
 ซื�อหมกึเครื�องพมิพเ์พื�อจัดทําเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนของ นพอ.จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98,730.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704984 61087706355
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมอาคารภายใน พอ.จํานวน 15 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

99,254.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704434 61087705802  ซื�อหมกึพมิพ ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,768.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704265 61087705633  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,012.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 2,429,124.46  

  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 31 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


8/31/2018 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

D61080712309 61087713697
 ซื�อหนังสอืประจําหอ้งสมดุ จํานวน 21 ราย 73 เลม่ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

28,704.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080705890 61087707265
 ซื�ออปุกรณก์ารฝึกสายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

62,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080700632 61087701991

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจ
ชนดิควบคมุปรมิาตรและแรงดนัพรอ้มเครื�องผลติอากาศชนดิ
เคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ DRAGER รุน่ CARINA จํานวน ๒๒ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,177,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61080705330 61087706702
 ซื�อหมกึเครื�องพมิพเ์พื�อจัดทําเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนของ นพอ.จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98,730.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704984 61087706355
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมอาคารภายใน พอ.จํานวน 15 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

99,254.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704434 61087705802  ซื�อหมกึพมิพ ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,768.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080704265 61087705633  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,012.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,508,169.46  

  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 31 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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