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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

D61110420676 61117421417
 ซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิ Heated Humidified Highflow
Nasal Cannula (HHHFNC) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110420736 61117421477
 ซอ่มแซมถนนบรเิวณดา้นหนา้หอ้งอบุตัเิหต-ุฉุกเฉนิ และดา้น
หนา้ รพ.จันทรเุบกษา พอ.

772,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110420456 61117421197
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักสําหรับงานไตเทยีม จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

65,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110038003 61117038091
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,162.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110420247 61117420988
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

21,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100207594 61107207976
 ซื�อยา LINAGLIPTIN 5 MG.(1 BX/30 TB) จํานวน 1,000 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,130,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61110038098 61117038186  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 464,630.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,710,282.50  

  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 27 พฤศจิกายน 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

D61110396867 61117397564  เครื�องชั�งนํ�าหนักสําหรับงานไตเทยีม จํานวน 1 เครื�อง 65,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110381411 61117382059
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืถา่งขยายแผลผา่ตดัทาง
สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110378910 61117379554
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัเสน้เลอืด (Vascular Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

620,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110394869 61117395564  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 39 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 133,069.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110394441 61117395135
 ซื�อหุน่สําหรับฝึกฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อแขน จํานวน 7 ตวั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

455,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110393645 61117394334
 ซื�อเครื�องพน่สารเคมชีนดิสะพายหลงัแบบละอองฝอย (ULV)
จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

116,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110392984 61117393670
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 19 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

420,698.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,659,767.00  

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 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

D61110392591 61117393278
 ซื�อPATIENT CABLE FOR KENZ CARDICO (PC109) จํานวน
2 SET โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110392369 61117393056
 ซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 4 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

92,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110391916 61117392603
 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ4 จํานวน 2,200 รมี โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

207,152.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110038064 61117038152  ซื�อยา จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.96 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110037747 61117037835
 ซื�อTRAP,CAGE,MOUSE,METAL,7 IN X 14 IN X 7 IN
จํานวน ๔๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61100226637 61107227043  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 417,501.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110074680 61117074826  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,844.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 816,105.76  

  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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 27 พฤศจิกายน 2561
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 กรมแพทยทหารอากาศ
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