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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

D61080175621 61087176018
 ซื�อADHESIVE TAPE, SURGICAL, PAPER BACKING,
HYPOALLERGENIC, 1 IN X 10 YD จํานวน 600 RO โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

14,124.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080139630 61087139950
 ซื�อเตยีงปฏบิตักิารทางกายภาพบําบดั จํานวน 3 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

420,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61080175099 61087175496

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์แบบ Multislice (Computed Tomography)
ยี�หอ้ SIEMENS รุน่ SOMATOM Definition AS + Excel
Edition SN.65771 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,724,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61080175313 61087175709
 ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2 IN) จํานวน
2,066 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,099.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61080175045 61087175443
 ซื�อเครื�องทําความสะอาดหวัหรอฟัน จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

78,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,839,473.00  

  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 8 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

D61080174575 61087174971
 ซื�อชดุเครื�องมอืขดูหนิปนูดว้ยไฟฟ้า (ระบบ Piezo) จํานวน 1
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

68,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010067848 61017067366
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,390,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61010485191 61017482878
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,520,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61020271366 61027272189
 ประกวดราคาซื�อโคมไฟผา่ตดัตดิเพดานชนดิโคมคูแ่บบ LED
(Light, Surgical, Ceiling, LED) จํานวน 4 ตวั ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61010089903 61017089273
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61040349946 61047350674
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิปรับระดบัได ้จํานวน ๕๐
เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61020000462 61027000463
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 30,478,600.00  

  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

   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 8 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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