
 

 

      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

D61060400611 61067401652
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าอตัโนมตัชินดิ
เคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ Zoll รุน่ AED PLUS จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

12,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060390253 61067391282  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 885.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060400329 61067401370  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,403.72 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060399979 61067401022
 ซื�อพัสดสุายชา่งโยธา จํานวน 14 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

55,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060363934 61067364887
 จา้งทํืาตรายาง จํานวน ๘ รายการ ๑๖ อนั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

9,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61060390814 61067391845
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,483.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060389836 61067390862  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,236.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 120,728.47  

  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 22 มิถุนายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61060390814 61067391845
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,483.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060390253 61067391282  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 885.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060389836 61067390862  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,236.75 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060388936 61067389959
 ซื�อตลบัหมกึเครื�องพมิพเ์พื�อจัดทําเอกสารประกอบการเรยีน
การสอนของ นพอ.จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

97,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060377982 61067378982

 ซื�อยา MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE
VACCINE,GROUPS A C Y W-135,DIPHTERIA TOXOID
CONJUGATE (1 BX/1 DOSE) จํานวน ๓ BX โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,163.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060378013 61067379013  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060377493 61067378491
 ซื�อPSEUDOEPHEDRINE HCL 60 MG. (1 BX/1000 TB)
จํานวน 5,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 150,167.95  

  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 22 มิถุนายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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