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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

D62070158800 62077161536

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องวดัปรมิาณสารกมัมนัตรังสทีี�
ตอ่มไทรอยด ์(Thyroid Uptake) ยี�หอ้ BIODEX รุน่
ATOMLAB 950 S/N 5532010 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

30,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070158528 62077161258
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE รุน่
SLE 2000 SN.FL20763(2011) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

30,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070054795 62077055543
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องอนุภาคพลงังานสงู (High
Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้ Varian รุน่ Clinac ix
SN.5785 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,414,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62070157862 62077160577  ซื�อวสัดซุอ่มแซมฝ้าเพดาน ชั �น 2 อาคาร กวก.พอ.(อาคาร
2001) จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,060.93   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070157149 62077159847  ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นกระเบื�อง ชั �น 3 อาคาร กวป.พอ.(อาคาร
2052) จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,664.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070156106 62077158787  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 211,314.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070147416 62077149923  ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นทางเดนิอาคารหอพัก นพอ.-อาคาร
สํานักงาน วพอ.พอ.จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 137,444.55   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,895,683.48  
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D62070146522 62077149014  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,280.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070000423 62077000430  ซื�อBOX, PLASTIC, SCREW CAP, URINE 60 ML จํานวน
500 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,022.30   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060516599 62067518969  ซื�อยา TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM,0.1%,15 G
จํานวน 200 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,210.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070000717 62077000726  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 950.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070000992 62077001002  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,921.19   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070055768 62077056540  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 13,660.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070138804 62077141110  ซื�อหมกึเตมิ จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 24,843.49  
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp

	08-07-62
	08-07-62-1

