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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

D61090555914 61097556959
 จา้งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารภายนอก จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

96,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090555712 61097556758  ซื�อกา๊ซหงุตม้ จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 165,477.77 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090555107 61097556152  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 261,936.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090554481 61097555524
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องผลตินํ�าบรสิทุธิ�แบบอตัโนมตัิ
ชนดิเคลื�อนที�ไดสํ้าหรับเครื�องไตเทยีม ยี�หอ้ TOPPURE รุน่
60AC SN.55025 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090554356 61097555398
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องลา้งตวักรองไตเทยีมอตัโนมตัิ
COMPACT II ยี�หอ้ KIDNY-KLEEN รุน่ COMPACT II
SN.53044 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,260.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090554062 61097555102
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED
TABLETS,7.5 MG. (1 BX/60 TB) จํานวน 100 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

6,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090553620 61097554657
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยบําบดัทดแทนการทํางาน
ของไตชนดิตอ่เนื�อง (CRRT) ยี�หอ้ AQUARIUS Platinum รุน่
QEF 09600 SN.2095 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,853.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 594,996.77  

  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 21 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

D61090553574 61097554611  ซื�อขา้วสารชนดิ 5% จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 211,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090433022 61097433842  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 26 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 93,866.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090553359 61097554397
 จา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน วพอ.พอ.(อาคาร
2086) จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

452,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090553072 61097554108
 เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร ในปีงบประมาณ ๖๒ จํานวน ๒ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

129,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090119965 61097120147
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหก์ารทํางานของหวัใจ
ระบบดจิติอล จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

760,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090104184 61097104342
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุการใหส้ารละลายดว้ยกระบอก
ฉีดยา จํานวน ๒๐ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090154701 61097154945
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัใสเ่สน้เลอืดเทยีม (A-V
Set) จํานวน ๒ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 3,647,546.00  

  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 21 กันยายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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