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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

D61060364910 61067365868
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,295.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060364039 61067364994
 ซื�อSTRIP,CHEMICAL STEAM INDICATORS,8 IN จํานวน 2
PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060364235 61067365191
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณใ์ชซ้อ่มแซมหอ้งนํ�า-หอ้งสว้ม ชั �น ๓ รร.พล
พยาบาฃ (ฝั�งตะวนัตก) จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

99,437.91 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060363934 61067364887
 จา้งทํืาตรายาง จํานวน ๘ รายการ ๑๖ อนั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

9,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060363457 61067364412
 ซื�อพัสดใุชใ้นสํานักงาน จํานวน 17 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

59,082.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060363371 61067364326
 จา้งทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธร์ณรงคป้์องกนัอบุตัเิหต ุจํานวน
๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060363080 61067364035  ซื�อDefibrillator Pad จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 216,794.91  

  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 21 มิถุนายน 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

D61060363106 61067364061  จา้งทําตรายาง จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362681 61067363637
 ซื�อยา METFORMIN HYDROCHORIDE EXTENDED
RELEASE TABLET,1000 MG.(1 BX/30 TB) 69,000 TB โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

489,739.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362888 61067363844  ซื�อวสัดอุปุกรณ ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362358 61067363313  ซื�อโคมไฟฉุกเฉนิ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362424 61067363379

 ซื�อยา NEOMYCIN 1.75 MG/ML AND POLYMYXIN B
SULFATES 5000 IU/ML AND GRAMICIDIN 0.025 MG/ML
OPHTHALMIC SOLUTION,5 ML จํานวน ๓๘๔ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

8,217.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362188 61067363144
 ซื�อวารสารพยาบาลตา่งประเทศ จํานวน 5 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

77,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060362154 61067363110
 ซื�อเครื�องทําลายเอกสาร จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

3,780.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 644,156.60  

  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
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วันที่ 21 มิถุนายน 2561
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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

D61060342241 61067343143  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,199.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060361794 61067362752
 ซื�อวสัดใุชซ้อ่มแซมพื�นโรงพักขยะ จํานวน 11 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

62,904.09 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060361915 61067362873
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อจัดกจิกรรม นพอ.วยัมนัส ์รูท้นัคดิ พชิติยา
เสพตดิ จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,645.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060361800 61067362758  ซื�อเครื�องสแกนเนอร ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,890.01 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030492856 61037493974
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

51,673,846.68 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61060268018 61067268746
 จา้งซอ่มภายนอก ตูค้วบคมุอณุหภมูสํิาหรับเกบ็เวชภณัฑ์
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 1,000 ลติร รุน่ MPR-1013R
SN.51217577 จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,309.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61060270749 61067271485
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องตรวจและวเิคราะหก์ารทํางานของ
หวัใจ 12 ชอ่ง ยี�หอ้ KENZ CARDICO-1207 SN.D05-B01-
50-0062 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

39,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 51,829,793.78  

  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
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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

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

57,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

6,548.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110192256 60117187475
 ซื�อชดุเปลชว่ยเหลอืผูป่้วยขึ�น-ลงทางดิ�งแบบพับได ้พรอ้ม
อปุกรณ ์จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

321,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120308892 60127305708  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,852.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050426154 61057427206
 ซื�อยา MAMYLASE AND DIASTASE TABLET,37.5 MG/25
MG,UNIT DOSE จํานวน ๑๖,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,467.36 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050425868 61057426919
 ซื�อยา SIMETHICONE TABLET,80 MG,UNIT DOSE 500
TB/BX จํานวน ๒,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050416783 61057417810  ซื�อวสัดใุชใ้นราชการ จํานวน ๒๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,155.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 458,842.76  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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 21 มิถุนายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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