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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

D61120077589 61127077738
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

292,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120072891 61127073037

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ KONICA MINOLTA รุน่
AERO DR SN.A6C5-00826 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120077087 61127077237
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

226,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120077103 61127077253
 ซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิแบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120076300 61127076448
 ซื�อรถเข็นยา เวชภณัฑแ์ละสารนํ�าแบบปิดล็อกได ้พรอ้มมี
ระบบผอ่นแรง จํานวน 2 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120076014 61127076161
 ซื�อตูอ้บแหง้อปุกรณเ์ครื�องมอืแพทย ์(Drying Cabinet)
จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120076004 61127076151
 ซื�อที�วางอา่งแบบ Ring Stand จํานวน 8 อนั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

40,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,444,000.00  

  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 6 ธันวาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/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

D61120075611 61127075759
 ซื�อหุน่จําลองแขนสําหรับฝึกฉีดยาเขา้ยาเลอืด จํานวน 8 ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

243,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120075267 61127075414
 ซื�อหุน่สําหรับฝึกฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อสะโพก จํานวน 5 ตวั โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

445,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120074788 61127074935
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
33 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120074296 61127074441
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

97,340.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090342631 61097343302
 ประกวดราคาซื�อเครื�องรักษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสง
เลเซอรแ์บบสเีขยีว แบบ Pattern Scan จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,140,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61120072586 61127072731

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�น
ความถี�สงู (ULTRASOUND) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ SSA-660A S/N 15E10Y3116 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120072225 61127072371

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ขนาด 300 MA ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ RADREX MRAD-A32S SN.K2C1382226
จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,110,850.00  

  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 6 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

D61120101680 61127101872  ซื�อพัสดสุายพลาธกิาร จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 61,195.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120101534 61127101725  ซื�อชดุธปูและเทยีนไฟฟ้า จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 10,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120096286 61127096465  ประกวดราคาซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 591,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110303187 61117303702

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจหวัใจดว้ย
คลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ GE รุน่ Vivid E9 SN.VE94187
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

680,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090341718 61097342387
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุปรมิาณการใหส้ารละลายชนดิ
ควบคมุปรมิาตร จํานวน ๘ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

600,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61120089860 61127090026
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นม
(Mammogram) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ HOLOGIC รุน่ M -
IV SN.18010075757 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110152620 61117152870
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�ออตัโนมตัชินดิอณุหภมูตํิ�าดว้ย
ฟอรม์ลัดไีฮด ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,975,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 4,972,995.00  
  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 7 ธันวาคม 2561
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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