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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

D61090409434 61097410204  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน 25 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,135.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080185265 61087185682

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ G.E. รุน่ Difinium 6000 Edition
SN.86139HL3 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

696,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090407365 61097408133
 ซื�อBANDAGE,ADHESIVE,0.75 IN X 2.5-3 IN จํานวน
10,000 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090406918 61097407685
 ซื�อยา COLD INHALANT,2 ML จํานวน 500 TU โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090406413 61097407180  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน 6 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 365,760.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080192672 61087193106

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องใสแ่รแ่บบอตัรา
แผป่รมิาณรังสสีงู (High Dose Rate) ยี�หอ้ IBT Bebig รุน่
Multi Source SN.481 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,565,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61080184853 61087185267

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องถา่ยภาพอวยัวะ
สามมติทิางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ชนดิ ๒ หวัตรวจ (SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY SPECT)
ยี�หอ้ G.E. รุน่ INFENIA SN.17673 จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

968,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 3,694,515.80  

  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 17 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

D61090393464 61097394217  จา้งเหมาซกัผา้ตดิเชื�อ จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 371,970.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080184853 61087185267

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องถา่ยภาพอวยัวะ
สามมติทิางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ชนดิ ๒ หวัตรวจ (SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY SPECT)
ยี�หอ้ G.E. รุน่ INFENIA SN.17673 จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

968,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61080185265 61087185682

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ G.E. รุน่ Difinium 6000 Edition
SN.86139HL3 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

696,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61040349946 61047350674
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิปรับระดบัได ้จํานวน ๕๐
เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090392424 61097393176
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

37,086.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080192672 61087193106

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องใสแ่รแ่บบอตัรา
แผป่รมิาณรังสสีงู (High Dose Rate) ยี�หอ้ IBT Bebig รุน่
Multi Source SN.481 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,565,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61040367936 61047368699
 ประกวดราคาซื�อครภุณัฑส์ายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,859,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 7,898,866.00  

  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 17 กันยายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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