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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

D61050027766 61057027807

 ซื�อยา DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300 MG.
MAGNESIUM HYDROXIDE 100-350 MG. DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG จํานวน ๒๐,๐๐๐
TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050027402 61057027443
 ซื�อGAUZE STERILED 4x4 IN 10 S จํานวน ๑๐๐ PG โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

1,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050022967 61057023003
 ซื�อยา TETANUS TOXOID 0.5 ML.(T.T) (BOX OF 10X1
SD.) จํานวน 500 AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050022493 61057022528  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,620.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030323374 61037324120  ซื�อหนังสอื จํานวน 56 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 83,235.16 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050022115 61057022148
 ซื�อINDICATOR,STERILIZATION,STRIP,500S จํานวน ๑๖
PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

56,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030467878 61037468907
 ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 21 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

80,875.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 251,780.16  

  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 2 พฤษภาคม 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

D61030466359 61037467378
 ซื�อวสัดกุั �นบงัแสงแดดพรอ้มตดิตั �ง จํานวน 4 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

70,513.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61040367936 61047368699
 ประกวดราคาซื�อครภุณัฑส์ายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,859,690.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60100222907 60107218577
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหอ์วยัวะภายในลกูตาและ
วดัความยาวลกูตาดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

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  
บรหิารสญัญา

D61030166004 61037166369
 ซื�อซื�อวสัดแุละอปุกรณเ์พื�อใชใ้นการทําระบบรักษาความ
ปลอดภยัรอบอาคารจอดรถ ฝขส.กรก.พอ(หลงัใหม)่ จํานวน
๙รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

68,902.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050010153 61057010167  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 73,509.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050008473 61057008485

 ซื�อยา DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300
MG. MAGNESIUM HYDROXIDE 100-350 MG. DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG. จํานวน
2,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,479,064.20  

  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 2 พฤษภาคม 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

D61050008013 61057008027
 ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-
15 ML จํานวน 72 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,548.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040350258 61047350986
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,540,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61040350651 61047351379
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยฟั์นระบบดจิติอลพรอ้มอปุกรณ์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

2,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61040349946 61047350674
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิปรับระดบัได ้จํานวน ๕๐
เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,400,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61050001294 61057001296
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม ๓ ชดุ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,590,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D60110099144 60117096634
 ประกวดราคาซื�อตูเ้ย็นเกบ็ศพ ๖ ชอ่ง จํานวน ๑ ตู ้ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050002118 61057002122
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน 28 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

95,260.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,031,809.20  

  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 2 พฤษภาคม 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

D61050001712 61057001715
 ซื�อพัสดซุอ่มแซมพื�นกระเบื�อง อาคาร 2084 จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,128.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040375177 61047375960
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องฝึกยงิเกา้อี�ดดี (EJECTION SEAT
TRAINER) จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

468,893.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040367187 61047367949
 ซื�อแบตเตอรี�สําหรับเครื�องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

21,571.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040366237 61047366997
 ซื�อยา FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY,27.5
MCG. จํานวน 100 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

24,075.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040365704 61047366462
 ซื�อพัสดใุชร้าชการแทนการเบกิจากคลงัใหญ ่พธ.ทอ. จํานวน
1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040364828 61047365583
 ซื�อFENOFIBRATE MICRONIZED 200 MG. (1 BX/7 TB)
จํานวน 8,000 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

255,944.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040344562 61047345273  ซื�อของใชร้าชการ จํานวน 36 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 67,103.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 948,714.70  

  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 2 พฤษภาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61050031073 61057031126  ซื�อพัสดใุชใ้นราชการ จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030328540 61037329294
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.4
จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61030383559 61037384422
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์ชอ.บางซื�อ
จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

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

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61050001712 61057001715
 ซื�อพัสดใุชซ้อ่มแซมพื�นกระเบื�อง อาคาร 2084 จํานวน 5
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,128.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050027766 61057027807

 ซื�อยา DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300
MG. MAGNESIUM HYDROXIDE 100-350 MG. DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG จํานวน
๒๐,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050027402 61057027443
 ซื�อGAUZE STERILED 4x4 IN 10 S จํานวน ๑๐๐ PG โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

1,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 142,744.00  

  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
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