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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

D61070057393 61077057523
 ซื�อเครื�องโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา จํานวน ๑ รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

54,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070057369 61077057498  เวชภณัฑ ์จํานวน 5 รายการ 1,501.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070056657 61077056784  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,317.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070056518 61077056643
 ซื�อBATTERY RECHARGEABLE NiMh ขนาด 9.6 V.1200
mAh จํานวน ๒ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070055983 61077056105  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,150.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070055508 61077055630  ซื�อวสัดอุปุกรณ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,944.57 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070055243 61077055365
 ซื�อกระดาษสําหรับพมิพใ์บเสร็จรับเงนิ (Sale Slip) จํานวน ๑
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,704.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 87,017.97  

  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 4 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

D61070055106 61077055228  วสัดเุครื�องใชสํ้านักงาน จํานวน ๑๘ รายการ 18,070.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070054596 61077054717
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมสขุภณัฑห์อ้งนํ�า จํานวน 4 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

8,821.08 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070054453 61077054573
 ซื�อวสัดซุอ่มบํารงุระบบไฟฟ้า จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

12,802.55 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070054154 61077054275
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน 14 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

72,126.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61070053256 61077053373  ซื�อพัสดสํุานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,968.00 
  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  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 157,045.23  

  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 4 กรกฎาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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