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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

D61090291191 61097291732
 เหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคารภายใน พอ. จํานวน
๑ งาน

1,006,320.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090287371 61097287905
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�ออตัโนมตัชินดิอณุหภมูตํิ�าดว้ย
ฟอรม์ลัดไีฮด ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090290328 61097290869
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องไตเทยีม ยี�หอ้ Fresenius
จํานวน ๑๙ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090289123 61097289659
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อตรวจ
ทางพยาธกิรรมแบบสญูญากาศ ยี�หอ้ SWISSLOG รุน่ AIRCO
VISION จํานวน ๑ สถาน ีโดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,545.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090286020 61097286548
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจจักษุ (Phoropter) จํานวน ๒
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090287036 61097287568
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องไตเทยีม B BRAUN รุน่
Dialog Plus SN.50299 และ SN.303002 โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

42,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090258212 61097258669
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหเ์ครื�องชว่ยฟัง จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

545,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 9,514,345.00  

  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 12 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

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

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090281147 61097281655
 ซื�อวสัดอุปุกรณต์ดิตั �งเครื�องสํารองไฟฟ้า (UPS) จํานวน ๑๗
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27,546.21 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090280495 61097281000

 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตร
และความดนั (Ventilator, Volume, Time Cycled, Oxygen
Powered) จํานวน ๗ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,150,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090276945 61097277438
 ประกวดราคาซื�อตูต้รวจการไดย้นิพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ ตู ้
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

650,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090252620 61097253062
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตดัเชื�อมสายถงุโลหติแบบอตัโนมตัิ
ระบบปราศจากเชื�อ จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

695,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090277724 61097278223
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง
(Auditory Brainstem Response) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090273958 61097274451
 ประกวดราคาซื�อเครื�องใหอ้ากาศผสมออกซเิจนอตัราการไหล
สงู จํานวน ๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 7,722,705.21  

  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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 12 กันยายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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