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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

D61040115679 61047115916  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 36,166.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040115238 61047115475
 ซื�อนํ�ายาลา้งมอืชนดิไมใ่ชนํ้�า 55-60 ML.(GEL,HAND WASH)
จํานวน 250 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040114905 61047115142
 ซื�อTUBE,BIOLOGICAL RAPID CULTURE SAMPLING 25S
จํานวน 1 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,025.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040114237 61047114473  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040113896 61047114131  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040113531 61047113767
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,25 TEST
(DIAGNOSTIC KIT FOR HIV 1+2,25 TEST/BOX) จํานวน 2
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040113167 61047113403
 ซื�อPOVIDONE IODINE TOPICAL SOLUTION,10%, 4500
ML จํานวน 12 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 118,981.00  

  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 10 เมษายน 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

D61040112304 61047112539
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

29,499.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040111898 61047112133  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040110973 61047111209  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,693.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040110596 61047110830
 ซื�ออะไหลซ่อ่มหอ้งปรับบรรยากาศความกดดนัตํ�า
(HYPOBARIC CHAMBER) จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

489,110.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040109267 61047109501
 จา้งจา้งทํารปูพรอ้มกรอบรปูพระบรมฉายาลกัษณส์มเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกร บดนิทรเทพยวรางกรู จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040108937 61047109169
 ซื�อกระดาษอดัสําเนาเพื�อจัดทําตําราและเอกสารประกอบการ
เรยีนการสอนของ นพอ. จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

86,670.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040108558 61047108788  ซื�ออปุกรณก์ฬีา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 675,822.90  

  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 10 เมษายน 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

D61040107906 61047108136
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณซ์อ่มแซมพื�นกระเบื�องบรเิวณโถงบนัได
บก.พอ. จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,458.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020111892 61027112214

 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า แบบอตัโนมตัิ
ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ Zoll รุน่ AED PLUS
SN.X14K720123, X14F685377 จํานวน ๒ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

24,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60110483141 60117472081
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT
SCAN) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ PHILIP รุน่ MX4000 DUAL
S/N.PDLM080019 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

262,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090213566 60097207148
 จา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์กการ
แกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (AIRFOX - ASD) จํานวน ๑ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,998,439.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60090214214 60097207788
 จา้งจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่ อปุกรณฝึ์ก
การแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (GYROLAB GL-1000II) โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

1,999,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61030384132 61037384995  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 408,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61030218932 61037219396
 ซื�อยา CHAMOMILE EXTR ESSENTIAL OIL
CHAMAZULENE MOUTH SPRAY 20 ML. จํานวน ๑๕๐ BT
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,865.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 4,758,512.50  

  ลําดบัที� 15 - 21 จากทั �งหมด มากกวา่ 49 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 10 เมษายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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