
 

 

      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

D62010034060 62017034115
 ซื�อSTRIPS,URINE ANALYSIS (แถบตรวจปัสสาวะ),100S
จํานวน 150 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

202,230.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010033821 62017033875  ซื�อยา 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010033402 62017033454
 ซื�อยา TRIMCINOLONE ACETONIDE CREAM,0.1%,15 G.
จํานวน 200 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,210.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120330599 61127331234
 ซื�อหุน่ฝึกการสอนกูช้พีขั �นพื�นฐานสําหรับทารก จํานวน ๒ ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

40,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120326660 61127327290
 ซื�อหุน่ฝึกดแูลแผลกดทบับรเิวณสะโพก จํานวน 8 ตวั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

324,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120330494 61127331129  ซื�อรถเข็นขยะตดิเชื�อ จํานวน 1 คนั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,150.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120329640 61127330274
 ซื�อเครื�องวดัความอิ�มตวัของออกซเิจนในเลอืด สําหรับเด็กและ
ผูใ้หญ ่จํานวน 4 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 670,590.00  

  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 3 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp


 

 

      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

D62010036212 62017036272
 ซื�อยา FLUTICASONE PROPIONATE AND SALMETEROL
XINAFOATE DRY POWDER INHALER,250 MCG/50
MCG,60 DOSES จํานวน 50 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,379.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120435135 61127435978  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

D62010035770 62017035827  ซื�อยา จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120329613 61127330247  ซื�อสารเคม ีจํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,193.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120433860 61127434701
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
4 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120433675 61127434517
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
10 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010034060 62017034115
 ซื�อSTRIPS,URINE ANALYSIS (แถบตรวจปัสสาวะ),100S
จํานวน 150 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

202,230.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 496,283.00  

  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 3 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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