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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

D62040294570 62047298544
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง
ผพท.กรก.ชอ. จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030103773 62037104473
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62040064545 62047065267
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�หา้มเลอืดพรอ้มระบบเชื�อมปิดหลอด
เลอืดดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62040278154 62047281857
 ซื�อMOSAPRIDE CITRATE TABLET,5MG,UNIT DOSE,30S
จํานวน 100 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,590.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020241253 62027242327
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ mA. พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๕ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

7,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030441799 62037444485
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอรใ์หก้บั ผธก.บก.พอ. จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

98,802.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020483267 62027485777
 ซื�อตูค้วบคมุอณุหภมู ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๒ ควิบกิฟตุ) จํานวน
๔ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,212.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 12,705,354.60  

  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 23 เมษายน 2562
 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

D62040296012 62047300014
 จา้งจา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กอง
บนิ บน.23 จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040291689 62047295635
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) ๓๒ สไลด์
พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

14,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62040295332 62047299320
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 15 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

84,916.22 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040295240 62047299225
 จา้งจา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กอง
บนิ บน.21 จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040295018 62047299001
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

64,952.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040295067 62047299050
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.41 จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040294537 62047298511
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.2 จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,650.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 14,209,568.72  

  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 23 เมษายน 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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