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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

D61070256038 61077256595
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๑๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

97,317.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060271887 61067272625
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�อง DENTAL OPERATING UNIT,
COMPLETE SET จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

57,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050426707 61057427759
 ซื�อยา OSELTAMIVIR PHOSPHATE CAPSULE,75
MG,UNIT DOSE จํานวน ๒,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  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

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

1,999,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

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

1,998,439.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070226679 61077227160  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,761.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 4,474,317.00  

  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 16 กรกฎาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

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

29,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070257477 61077258036
 ซื�อAIRWAY,PLASTIC,NO.4 (DISPOSABLE) จํานวน ๖๗ EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,675.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070259029 61077259590
 ซื�อPATIENT CABLE FOR KENZ CARDICO จํานวน ๒ SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070260481 61077261042  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070259987 61077260547
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

59,930.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070256526 61077257082  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,171.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060344798 61067345706
 ซื�อยา CEPHALEXIN MONOHYDRATE 250 MG,BLISTER
STRIP,100S จํานวน ๔,๐๐๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,548.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 162,674.40  

  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 16 กรกฎาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D61070293838 61077294494

 ซื�อยา SODIUM CHLORIDE 0.6-0.9 GM.POTASSIUM
CHLORIDE 0.3-0.4 GM.SODIUM CITRATE DIHYDRATE
0.6-0.8 GM.GLUCOSE ANHYDROUS 3-5 GM จํานวน 2,500
EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060431026 61067432125
 ซื�อหมกึพมิพเ์พื�อใชใ้นราชการ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

12,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61010198297 61017197022
 ซื�อยา ETHYL CHLORIDE SPRAY,100 ML จํานวน 400 TI
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

106,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070292950 61077293605
 ซื�อยา PEPPERMINT OIL 187 MG.(1 BX/100 TB) จํานวน
50 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070256038 61077256595
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๑๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

97,317.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61070256526 61077257082  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,171.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61070259987 61077260547
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

59,930.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 332,518.00  

  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 17 กรกฎาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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