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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61100142550 61107142825
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณต์ดิตั �งหมอนกนักระแทกและฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

53,737.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100142164 61107142436

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืด จํานวน 15 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

6,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61100142392 61107142666
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมอาคาร จํานวน ๔๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

64,788.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090363045 61097363750
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานของหวัใจและ
สญัญาณชพีแบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๑๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61100142263 61107142536  ซื�อครภุณัฑสํ์านักงาน จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090357309 61097358008
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืถา่งขยายแผลผา่ตดัทาง
สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61100141911 61107142183
 จา้งพมิพแ์บบฟอรม์ใบเสร็จรับเงนิ จํานวน ๑ งาน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

27,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,678,225.80  

  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 ตุลาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61100141540 61107141810  ซื�อชดุจัดเกบ็เวชภณัฑ ์จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090342981 61097343652
 ประกวดราคาซื�อชดุคมีจับกระดกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

549,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

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

695,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100105396 61107105598
 ประกวดราคาซื�อเครื�องไตเทยีม ๑๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,794,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090342274 61097342945
 ประกวดราคาซื�อชดุสวา่นไฟฟ้าความเร็วรอบสงูสําหรับเจาะ
ตดั และกรอกะโหลกศรีษะดว้ยระบบไฟฟ้า จํานวน ๑ ชดุ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090293139 61097293688
 ประกวดราคาซื�อชดุสวา่นเจาะกระดกูชนดิเปลี�ยนหวัตอ่ได ้ใช ้
พลงังานจากแบตเตอรี�หรอืไฟฟ้า จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,070,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 10,287,550.00  

  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 ตุลาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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