
      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

D61080297722 61087298443
 ซื�ออะไหลซ่อ่มยนูติทําฟัน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61010033251 61017032993

 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและ
ความดนั (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen
Powered) จํานวน 2 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61010034134 61017033869
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งชว่ยผา่ตดัภายในชอ่งทอ้งผา่นระบบ
วดีทีศัน ์จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

4,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61070503476 61077504569
 ซื�อที�ครอบหปู้องกนัเสยีงดงั (EARMUFF,PROTECTOR
HEARING) จํานวน ๓๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61050426379 61057427432  ซื�อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,964.82 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D61070350012 61077350821
 ซื�อสายตอ่ดา้มกรอฟัน (Hight speed handpiece tubing)
ยาว 53 cm ขนาด O 1 cm.พรอ้ม Joint จํานวน ๑๒ EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

114,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 6,653,473.82 

  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 15 สิงหาคม 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

D61080306849 61087307575
 ซื�ออะไหลเ่ครื�อง DENTAL OPERATING UNIT COMPLETE
SET จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,390.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080297722 61087298443
 ซื�ออะไหลซ่อ่มยนูติทําฟัน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61010033251 61017032993

 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและ
ความดนั (Ventilator,Volume,Time Cycled, Oxygen
Powered) จํานวน 2 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61010034134 61017033869
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งชว่ยผา่ตดัภายในชอ่งทอ้งผา่นระบบ
วดีทีศัน ์จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

4,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61070503476 61077504569
 ซื�อที�ครอบหปู้องกนัเสยีงดงั (EARMUFF,PROTECTOR
HEARING) จํานวน ๓๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050426379 61057427432  ซื�อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,964.82 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 6,551,863.82  

  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 15 สิงหาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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