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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

D61050427458 61057428511
 ซื�อBAG,TABLET,PLASTIC,11X15 CM.(ซองใสย่าเม็ดมตีรา
กรมแพทย)์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050426707 61057427759
 ซื�อยา OSELTAMIVIR PHOSPHATE CAPSULE,75 MG,UNIT
DOSE จํานวน ๒,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050426617 61057427669  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050426379 61057427432  ซื�อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,964.82 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050426134 61057427186  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050426154 61057427206
 ซื�อยา MAMYLASE AND DIASTASE TABLET,37.5 MG/25
MG,UNIT DOSE จํานวน ๑๖,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,467.36 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050425868 61057426919
 ซื�อยา SIMETHICONE TABLET,80 MG,UNIT DOSE 500
TB/BX จํานวน ๒๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 138,672.18  

  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 25 พฤษภาคม 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

D61050425464 61057426515
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050422199 61057423239
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน เครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตั ิยี�หอ้
OMRON รุน่ HEM 907 จํานวน 16 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

30,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050416783 61057417810  ซื�อวสัดใุชใ้นราชการ จํานวน ๒๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,155.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61050415544 61057416570  ซื�อวสัดแุละอปุกรณ ์จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,563.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120315254 60127312038
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�อง DEFIBRILLATOR ยี�หอ้ NIHON
KOHDEN รุน่ TEC-7721K จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

163,220.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120031974 60127031620

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่
UD150L-40E SN.0166M14224 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120031237 60127030880

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ HAD
10 TEX C48 - 80 SN.0662R01307 จํานวน ๑ SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 457,088.00  

  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 25 พฤษภาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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