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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

D61120146858 61127147116
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

202,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090340376 61097341046
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุการใหส้ารละลายชนดิควบคมุ
ปรมิาตรแบบเคลื�อนยา้ย จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110363273 61117363884
 ประกวดราคาซื�อกลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดว้ยระบบ
เลเซอรส์แกน ชนดิภาพกวา้ง จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,752,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120085221 61127085381
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานสญัญาณชพี ผู ้
ป่วยหลอดเลอืดสมองชนดิขา้งเตยีง จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61120138937 61127139182
 ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งปรับปรงุอาคารหมายเลข ๒๒๕๗
และ ๒๒๕๘ (อาคารผูป่้วย รพ.จันทรเุบกษา พอ.) ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110064749 61117064878
 ซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 2 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61100226740 61107227146  ซื�อชดุทดสอบ จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 217,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 26,518,100.00  

  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 12 ธันวาคม 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

D61100226740 61107227146  ซื�อชดุทดสอบ จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 217,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110378910 61117379554
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัเสน้เลอืด (Vascular Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

620,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120129620 61127129849
 ซื�อยา TETANUS TOXOID 0.5 ML.จํานวน 15,300 AM โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

317,475.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120129375 61127129606
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

213,631.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120129206 61127129437
 ซื�อALERE DETERMINE HBSAG 100 TESTS/PACK จํานวน
2 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120128656 61127128890
 ซื�อวสัดอุปุกรณส์นับสนุนการฝึกอบรมของศนูยว์ชิาการยาเสพ
ตดิ กวก.พอ.จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,416.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120101534 61127101725
 ซื�อชดุธปูและเทยีนไฟฟ้า จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,398,222.00  

  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 ธันวาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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