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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

D61070466112 61077467158
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชสํ้านักงาน จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

29,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070465934 61077466980
 ซื�อตะแกรงรางระบายนํ�า จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

98,840.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070465164 61077466209  ซื�อของใชร้าชการ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,763.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070464946 61077465990
 ซื�อCABLE, CONTROL, PORT-FORWARD,ROLL 449-118
จํานวน ๔ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,761.57 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060430681 61067431779  ซื�อหนังสอื จํานวน ๕๐ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 80,017.15 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050235678 61057236224
 จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 33 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

16,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060268018 61067268746
 จา้งซอ่มภายนอก ตูค้วบคมุอณุหภมูสํิาหรับเกบ็เวชภณัฑ ์ความ
จไุมน่อ้ยกวา่ 1,000 ลติร รุน่ MPR-1013R SN.51217577
จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,309.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 311,431.12  

  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 25 กรกฎาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D61070539090 61077540239  ซื�อพัสด ุจํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,558.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030492856 61037493974
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

51,673,846.68 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61070056518 61077056643
 ซื�อBATTERY RECHARGEABLE NiMh ขนาด 9.6 V.1200
mAh จํานวน ๒ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070213578 61077214036

 ซื�อเครื�องวดัอณุหภมูแิบบอนิฟาเรด แบบไมส่มัผัส
(THERMOMETER,DIGITAL/DIGITAL INFRARED
FOREHEAD THERMOMETER) จํานวน ๖ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

14,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070056657 61077056784  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,317.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060493008 61067494241

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยท์รวงอกระบบ
ดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Carestream รุ่�น DRX
ASCEND SN.QG50-15R-1205 K-no.300-8256 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

67,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070257035 61077257593
 ซื�อที�ครอบหปู้องกนัเสยีงดงั
(EARMUFF,PROTECTOR,HEARING) จํานวน ๓๐ EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

29,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 51,805,072.58  

  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 31 กรกฎาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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