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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

D61080098612 61087098819
 ซื�อวสัดอุปุกรณต์ดิตั �งแนวกั �น อาคารจอดรถ ฝขส.กรก.พอ.
(หลงัใหม)่ จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,411.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080098104 61087098310
 ซื�ออปุกรณจ์ราจรใชใ้นงานนริภยัภาคพื�น พอ. จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,725.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080097808 61087098014
 ซื�อโตะ๊พับอเนกประสงค ์จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,160.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080097356 61087097561
 ซื�ออปุกรณก์ารฝึกสายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080097042 61087097247
 ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มแซมชั �นวางของ จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

62,434.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080096575 61087096781
 ซื�อพัสดใุชก้บัสํานักงานใหก้บั วพอ.พอ.จํานวน 25 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

99,354.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080096151 61087096356
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อเผยแพรก่จิกรรมอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม
จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 227,285.35  

  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 6 สิงหาคม 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

D61080096151 61087096356
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อเผยแพรก่จิกรรมอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม
จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060047379 61067047446
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,540,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61020000358 61027000358
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม จํานวน
๓ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,590,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61020072506 61027072737
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยร์ะบบดจิติอล ( Digital
Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับสญัญาณ จํานวน ๑
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

12,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61020095354 61027095641
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

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

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61010080637 61017080064
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นเสยีง
ความถี�สงู 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

5,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 31,260,944.57  

  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 6 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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