
 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086281308
 จา้งเหมาบคุคลประจําศนูยฟื์�นฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ
สําหรับเยาวชน ทอ. จํานวน ๑ คน โดยวธิตีกลงราคา

54,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60086182055
 ประกวดราคาซื�อเครื�องรักษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสง
เลเซอรส์เีขยีวแบบ Pattern Scan จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60086190436
 ประกวดราคาซื�อกลอ้งจลุทรรศนต์รวจตา พรอ้มกลอ้ง
ดจิติอล จํานวน ๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,550,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

60086189940
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตดัเลาะเนื�อเยื�อดว้ยนํ�า จํานวน ๑
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

60086212621
 สอบราคาซื�อเครื�องตรวจสารพษิ สารชวีภาพ รังสแีบบมอืถอื
พรอ้มอปุกรณ์

1,720,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศเชญิ
ชวนขึ�น
เว็บไซต์

60086207834  สอบราคาซื�อกลอ้งจลุทรรศนต์รวจตาชนดิลําแสงแคบ 650,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศเชญิ
ชวนขึ�น
เว็บไซต์

60086256573
 สอบราคาซื�อนํ�ายาตรวจคดักรอง HIV/HCV/HBVดว้ยวธิี
NAT (NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING)

1,844,145.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศเชญิ
ชวนขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 13,618,145.00  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086217648
 ซื�ออปุกรณสํ์าหรับซอ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน ๒๓ รายการ
โดยวธิตีกลงราคา

38,735.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

บนัทกึเลขที�
และวนัที�ของ

เอกสารและคํา
สั�ง

60066082450
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อ
ตรวจทางพยาธกิรรม แบบสญูญากาศ ยี�หอ้ AEROCOM รุน่
AC 2 ม ี๔ สถาน ีจํานวน ๑ งาน โดยวธิตีกลงราคา

35,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60076033594
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็กชนดิ
ความถี�สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 2000 HFO จํานวน ๒ เครื�อง
โดยวธิตีกลงราคา

150,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําหนังสอื
อนุมตัสิั�งซื�อ

สั�งจา้ง

60086298252  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา 11,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076032456
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE
รุุน่ SLE 2000 SN FL20763 (2011) จํานวน ๑ เครื�อง โดย
วธิตีกลงราคา

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60086296428
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60066081966
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อ
ตรวจทางพยาธกิรรม แบบสญูญากาศ ยี�หอ้ AEROCOM รุน่
AC -1000 ม ี๒๖ สถาน ีจํานวน ๑ งาน โดยวธิตีกลงราคา

88,275.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

รวมหนา้นี� 4,353,720.20  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
 งบประมาณ

ขอ้มลู
 โครงการ

สถานะ
 โครงการ

ขั �นตอน
 การทํางาน

60086297641

 ซื�อยา NEOMYCIN 1.75 MG/ML AND POLYMYXIN B
SULFATE 5000 IU/ML AND GRAMICIDIN 0.025
MG/ML OPHTHALMIC SOLUTION,5ML จํานวน ๑๒๐ BT
โดยวธิตีกลงราคา

2,568.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076264262
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องปอด หวัใจเทยีม (HEART
LUNG MACHINE) ยี�หอ้ Terumo รุน่ APS1 และ SARN
8000 จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

32,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60066081439

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของหวัใจ ขณะออกกําลงักาย (Exercise Stress
Test) ยี�หอ้ Quinton รุน่ Q-Stress SN Q5009903 จํานวน
๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60066081523
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ชดุฟื�นฟสูมรรถภาพการทํางาน
ของหวัใจ ยี�หอ้ QUINTON รุน่ Q-Tel SN 00523-006-QT
001412 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

26,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60066082413

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�อง X-Ray Apparatus
Set,Radiographic,Unit 150 KVP 640 mAs ยี�หอ้
SIEMENS รุน่ Multi Top 65 KW SN. 2855 จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

60086296408
 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๑
งาน ๕๔ เครื�อง โดยวธิตีกลงราคา

54,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076106608
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

278,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 527,868.00  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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