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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

D61080406253 61087407196
 ซื�ออปุกรณเ์ครื�องชว่ยฝึก จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

82,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080189188 61087189618

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยเ์ตา้
นมพรอ้มชดุเจาะชิ�นเนื�อระบบดจิติอล ยี�หอ้ G.E. รุน่
Senographe Essential SN.608891 Bu8 จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

696,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080188044 61087188472

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR)ยี�หอ้ G.E. รุน่
Discovery CT590RT SN.339731HM2 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61010486593 61017484283
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�ระบบดจิติอล (Mobile
Digital Radiography) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61080175099 61087175496

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี�หอ้
SIEMENS รุน่ SOMATOM Definition AS + Excel Edition
SN.65771 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,724,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61080396475 61087397416
 ซื�อยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200 MG.
(1BX/7 TB) จํานวน 12,000 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

383,916.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 12,852,886.00  

  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 20 สิงหาคม 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

D61080396475 61087397416
 ซื�อยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200 MG.
(1BX/7 TB) จํานวน 12,000 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

383,916.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080396138 61087397078  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 151,576.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080395666 61087396605
 ซื�อยา METFORMIN HYDROCHLORIDE EXTENDED
RELEASE TABKET, 100 MG.(1BX/30 TB) จํานวน 30000 TB
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

212,930.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080394950 61087395886
 ซื�อยา HEPATITIS A VIRUS VACCINE, INACTIVATED,
1440 ELUNIT, SINGLE DOSE (1 BX/1 DOSE) จํานวน 30
AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,483.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080392441 61087393367
 ซื�อยา BISOPROLOL FUMARATE 5 MG.(1 BX/100 TB)
จํานวน 300 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

63,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080391145 61087392067  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 347,215.00 
  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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 1,894,690.20  

  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 20 สิงหาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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