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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

D62050176034 62057178287  ซื�อยาและเวชภณัฑ ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,986.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050175455 62057177702
 ซื�อSTRIPS,URINE ANALYSIS (แถบตรวจปัสสาวะ) 100S
จํานวน 150 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

202,230.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050175042 62057177285  ซื�อหมกึพมิพ ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050174280 62057176511  ซื�อพรมดกัฝุ่ น จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050174094 62057176324  ซื�อรถเข็น จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,610.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050173808 62057176035  ซื�อธงชาตไิทย จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050173527 62057175751
 จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.1 จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

33,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 286,436.00  

  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
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 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

D62050173056 62057175274  ซื�อพัสด ุจํานวน 50 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,337.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050172670 62057174881
 ซื�อจอคอมพวิเตอร ์ขนาด 24 นิ�ว จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62040305646 62047309835
 ซื�อเครื�องประมวลผลบนัทกึขอ้มลูการฝึกการพยาบาล จํานวน
10 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

348,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62050172412 62057174624  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050172257 62057174467
 ซื�อยา ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLET,5
MG, UNIT DOSE จํานวน 3,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,829.70 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62050083435 62057084822
 ซื�อพัสดใุชร้าชการ จํานวน 7 รายการ เพื�อจา่ยให ้กวป.พอ.
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,006.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62050171786 62057173994
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ ใหก้บั
กรก.พอ.จํานวน 1 งาน 47 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 480,792.70  

  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
              :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

  

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

	13-05-62
	13-05-62-1

