
ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 埃�นสูง

เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60026121770  ซื埃�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๔๘ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 56,324.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

บรหิารสัญญา

59096125347
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร หน่วยขึ埃�นตรง
กรมแพทยท์หารอากาศ

894,954.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

บรหิารสัญญา

60036085084  ซื埃�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,051.84 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60036085078

 ซื埃�อADHESIVE
TAPE,SURGICAL,HYPOALLERGENIC,CELLULOSE
BACKING,1 IN x 10 YD จํานวน ๒๗๖ RO โดยวธิตีกลง
ราคา

6,497.04 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60036085074
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

20,213.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60036085069
 ซื埃�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

68,900.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

60036081083
 ซื埃�อแวน่ตานิรภัยสําหรับป้องกนัสารเคม ียาฆา่แมลง(1611)
(GOGGLES,PROTECTME) จํานวน ๑๒๐ EA โดยวธิตีกลง
ราคา

13,158.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิퟚ�มโครงการ

รวมหนา้นี៑�  1,063,097.88 

  ลําดับทีퟚ� 1  7 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

 :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื埃�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > เพิ่มโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื梺�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื踪อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั ⚮�นสูง

 

  เลขที踪โครงการ ชื踪อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั ⚮�นตอน
การทํางาน

60036086993
 ประกวดราคาซื⚮�อสายสวนหวัใจเพื踪อการรักษาหลอดเลอืด
หวัใจตบี ชนิดขดลวดเคลอืบยาตา้นการตบีซํ⚮�า จํานวน ๓๐๐
เสน้ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

9,270,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

60036086763
 ซื⚮�อวัสดุอปุกรณ์โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคที踪มี
ยงุลายเป็นพาหะนําโรค จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

5,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

60036081083
 ซื⚮�อแวน่ตานิรภัยสําหรับป้องกนัสารเคม ียาฆา่แมลง(1611)
(GOGGLES,PROTECTME) จํานวน ๑๒๐ EA โดยวธิตีกลง
ราคา

13,158.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

59096125347
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร หน่วยขึ⚮�นตรง
กรมแพทยท์หารอากาศ

894,954.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

60036085084  ซื⚮�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,051.84 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

60036085078

 ซื⚮�อADHESIVE
TAPE,SURGICAL,HYPOALLERGENIC,CELLULOSE
BACKING,1 IN x 10 YD จํานวน ๒๗๖ RO โดยวธิตีกลง
ราคา

6,497.04 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

60036085074
 ซื⚮�อพัสดุสายการแพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

20,213.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิ踪มโครงการ

รวมหนา้นี梺�  10,212,873.88   

  ลําดับที踪 1  7 จากทั ⚮�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดที踪ขั ⚮�นตอนการทํางานเพื踪อบันทกึขอ้มลูในขั ⚮�นตอนถดัไป
                 กดเพื踪อดูขั ⚮�นตอนการทํางานทั ⚮�งหมด 

             :เลขที踪โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื⚮�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื⚮�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื៑�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืퟚ�อโครงการ    

 

คน้หา       ลา้งตัวเลอืก                                                             คน้หาขั 埃�นสูง

 

  เลขทีퟚ�โครงการ ชืퟚ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 埃�นตอน
การทํางาน

60036090787  จา้งทําป้ายไวนิล โดยวธิตีกลงราคา 10,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60036090200
 ประกวดราคาซื埃�อเครืퟚ�องเอ็กซเรยเ์คลืퟚ�อนทีퟚ�ชนิด CArm
จํานวน ๑ เครืퟚ�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e
bidding)

9,000,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60016208510
 ซื埃�ออปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ประกอบการเรยีนการสอน
จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

96,257.20 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

60036086993
 ประกวดราคาซื埃�อสายสวนหวัใจเพืퟚ�อการรักษาหลอดเลอืด
หวัใจตบี ชนิดขดลวดเคลอืบยาตา้นการตบีซํ埃�า จํานวน ๓๐๐
เสน้ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

9,270,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e
Bidding/
ประกาศขึ埃�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

60036086763
 ซื埃�อวัสดุอปุกรณ์โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคทีퟚ�มี
ยงุลายเป็นพาหะนําโรค จํานวน ๗ รายการ โดยวธิตีกลง
ราคา

5,000.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

60036081083
 ซื埃�อแวน่ตานิรภัยสําหรับป้องกนัสารเคม ียาฆา่แมลง(1611)
(GOGGLES,PROTECTME) จํานวน ๑๒๐ EA โดยวธิตีกลง
ราคา

13,158.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

เพิퟚ�มโครงการ

59096125347
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร หน่วยขึ埃�นตรง
กรมแพทยท์หารอากาศ

894,954.00 
  รายละเอยีด/
แกไ้ข  

บรหิารสัญญา

รวมหนา้นี៑�  19,289,369.20   

  ลําดับทีퟚ� 1  7 จากทั 埃�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ
               กดทีퟚ�ขั 埃�นตอนการทํางานเพืퟚ�อบันทกึขอ้มลูในขั 埃�นตอนถดัไป
                 กดเพืퟚ�อดูขั 埃�นตอนการทํางานทั 埃�งหมด 

             :เลขทีퟚ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื埃�อรวมจา้ง
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื埃�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 10 มีนาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp

