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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

D60110339177 60117330799  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 66,760.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339188 60117330810  เครื�องชว่ยไอ (Cough Assist) จํานวน ๑ เครื�อง 320,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339139 60117330761  ซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิมอืหมนุแบบ ๓ ไก จํานวน ๑๖ เตยีง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 240,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339142 60117330764  ซื�อเครื�องดดูของเหลว ชนดิแรงดดูสงู จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 75,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339112 60117330733  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 75,960.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339087 60117330708  ซื�อกระเป๋าชว่ยชวีติฉุกเฉนิเบื�องตน้ จํานวน ๓ ใบ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 75,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110339030 60117330653  ซื�อเปลตกัแบบพับได ้จํานวน ๔ เปล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 98,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 950,720.00  
  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

  
ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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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

D60110339000 60117330623  ซื�ออปุกรณจั์ดเลี�ยงรับรอง จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 37,280.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338950 60117330573  ซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิมอืหมนุแบบ ๓ ไก จํานวน ๑๖ เตยีง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 416,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338942 60117330566  ซื�อวสัดแุละอปุกรณส์ายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน ๓ ราการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,172.90   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110192461 60117187673  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 106,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั�ง

คณะกรรมการ

D60110338853 60117330479  ซื�อจักรยานออกกําลงักาย จํานวน ๘ ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 440,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338895 60117330520  ซื�อPOVIDONE IODINE SCRUB 7.5%,GALLON จํานวน ๒
GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,605.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110189132 60117184442  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 324,056.59   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั�ง

คณะกรรมการ

รวมหนา้นี� 1,340,314.49  
  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D60110338863 60117330488  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 83,609.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110145171 60117141560  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 450,672.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110338837 60117330462  ซื�อCHLOROXYLENOL 4.8% SOLUTION,500 ML. จํานวน
๒๐๔ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,537.33   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338802 60117330427  ซื�อเครื�องแปลงสญัญาณและบนัทกึภาพทางการแพทย ์จํานวน
๑๐ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 490,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338805 60117330430  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,901.84   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110191481 60117186714  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 250,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110338760 60117330385  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,411.87   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,317,632.84  
  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D60110338722 60117330347
 ซื�อกลอ่งยาประจําบา้น (มตีรากองทพัอากาศ ตรากาชาดพรอ้ม
อกัษรกองทพัอากาศ และกรมแทพยท์หารอากาศ) จํานวน
๔๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

308,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338716 60117330341
 ซื�อยา AMIODARONE HYDROCHLORIDE INJECTION, 50
MG/ML, 3 ML (6AM/BOX) จํานวน ๑๕๖ AM โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

14,466.40   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110036221 60117035140  ซื�อสารเคม ีจํานวน ๒๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 232,874.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60110338661 60117330285  ซื�อยา ADENOSINE INJECTION,3 MG/ML,2 ML
(6AM/BOX) จํานวน ๑๙๒ AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,950.40   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338480 60117330106  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,920.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110338621 60117330246  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,272.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60110079319 60117077303
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนชนดิ DISPOSABLE STERILE WATER
320-340 ML. WITH ADAPTOR (กระบอกบรรจนํุ�าพรอ้ม
หวัตอ่) จํานวน ๓,๐๑๐ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

194,145.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 844,628.60  
  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั�งหมด มากกวา่ 56 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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

	1
	2
	3
	4

