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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

D61090012720 61097012742
 จา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานชั�วคราว รพ.ทอ.
(สกีนั) พอ.จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

97,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080513801 61087514779
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นการจัดกจิกรรม จํานวน 59 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

93,242.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61090012645 61097012667  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,630.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090012559 61097012581  ซื�อหุน่ฝึกการกูช้พี จํานวน 1 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090012394 61097012416

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Revolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

963,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090012154 61097012176

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเกบ็
และเรยีกแสดงภาพทางรังส ีดว้ยระบบดจิติอล (PACS)
ยี�หอ้CARESTREAM รุน่Vue PACS จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60090214214 60097207788
 จา้งจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์ก
การแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (GYROLAB GL-1000II) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

1,999,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 3,801,712.70  

  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 3 กันยายน 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

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

28,704.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61090035331 61097035406  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,461.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090034732 61097034807
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมป้อมยามรักษาการณ ์พอ.๒ จํานวน ๒๙
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

93,881.77 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090034512 61097034587
 ซื�อยา AZILSARTAN TABLET 40 MG.(1 BX/28 TB) จํานวน
800 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

391,192.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090033675 61097033749
 ซื�อพัสดคุรภุณัฑใ์ชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

16,199.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090034264 61097034339
 ซื�อยา ALOGLIPTIN TABLET 25 MG.(1BX/28 TB) จํานวน
200 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

191,744.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090033350 61097033423
 ซื�อยา DTaP AND HEPATITIS B AND POLIOVIRUS AND
HAEMOPHILUS INFLENZAE B VACCINE (1 BX/1 AM)
จํานวน 350 AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

494,714.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,218,897.07  

  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 3 กันยายน 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

D61090032660 61097032732
 ซื�อยา INFLUENZA VIRUS VACCINE,QUADRIVALENT,0.5
ML (1 BX/1 VIAL) จํานวน 600 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

179,760.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090032829 61097032901  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 62,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090012154 61097012176

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเกบ็
และเรยีกแสดงภาพทางรังส ีดว้ยระบบดจิติอล (PACS)
ยี�หอ้CARESTREAM รุน่Vue PACS จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61090012645 61097012667  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,630.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61090012720 61097012742
 จา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานชั�วคราว รพ.ทอ.
(สกีนั) พอ.จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

97,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61090012394 61097012416

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Revolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

963,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61080513801 61087514779
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นการจัดกจิกรรม จํานวน 59 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

93,242.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,034,072.70  

  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 3 กันยายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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