
 

 

      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

D61040180442 61047180813  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 205,012.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040179633 61047180005
 ซื�อยา HPMC AND DEXTRAN70 OPTHALMIC
SOLUTION,0.8 ML. จํานวน ๑๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,552.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040179745 61047180116
 ซื�อยา CETIRIZINE diHCL 10 MG. (1 BX/100 TB) จํานวน
100 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040178956 61047179327
 ซื�อซื�อพัสดใุชใ้นสํานักงาน จํานวน 19 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

57,376.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040179415 61047179786
 ยา HPMC AND DEXTRAN70 OPTHALMIC SOLUTION,0.8
ML. จํานวน ๑๐๐ BX

14,552.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040178101 61047178471  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,121.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040178099 61047178469  ยา จํานวน ๒ รายการ 1,121.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 295,934.80  

  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 17 เมษายน 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

D61040177652 61047178019
 ซื�อยา ACTIVATED CHARCOAL TABLET,STRIP,50S จํานวน
288 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,468.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040177635 61047178002  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 168,257.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040177498 61047177865  ยา จํานวน ๓ รายการ 168,257.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040177492 61047177859  ยา จํานวน ๓ รายการ 168,257.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040176717 61047177084  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040176604 61047176971
 ซื�อยา CALAMINE LOTION,60 ML จํานวน 5,200 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

52,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040176164 61047176531
 ซื�อMEPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE
INJECTION,2%,1100000,50S จํานวน 36 BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

24,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 648,461.30  

  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 17 เมษายน 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

D61040175841 61047176208
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณซ์อ่มแซมสิ�งชาํรดุบกพรอ่งอาคาร
ศปพ.พอ. (อาคารเดมิ กวก.พอ.)จํานวน ๗ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

84,556.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040173002 61047173364  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,826.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040169981 61047170336
 ซื�อพัสดใุชใ้นสํานักงาน จํานวน 19 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

84,976.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61040108937 61047109169
 ซื�อกระดาษอดัสําเนาเพื�อจัดทําตําราและเอกสารประกอบการ
เรยีนการสอนของ นพอ. จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

86,670.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61040107906 61047108136
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณซ์อ่มแซมพื�นกระเบื�องบรเิวณโถงบนัได
บก.พอ. จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

44,458.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61040109267 61047109501
 จา้งจา้งทํารปูพรอ้มกรอบรปูพระบรมฉายาลกัษณส์มเด็จ
พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 358,687.25  

  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 17 เมษายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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