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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

D62010228480 62017228892
 ซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิมอืบบีสําหรับเด็กและผูใ้หญ ่จํานวน
2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

33,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010227729 62017228140
 ซื�อเครื�องปรับอณุหภมูทิางการแพทยช์นดิเคลื�อนยา้ยได ้
จํานวน 16 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

299,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010227499 62017227910
 ซื�อหุน่ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลขั �นพื�นฐาน จํานวน 1 ตวั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

193,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010227214 62017227624
 ซื�อหุน่ฝึกการใสส่ายสวนปัสสาวะชาย จํานวน 6 ตวั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

449,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010163160 62017163453
 ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC
OINTMENT 5 GM จํานวน 2,530 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010226976 62017227386
 ซื�อจักรยานนั�งปั�น (Upright Bike) จํานวน 4 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

168,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010226605 62017227014
 ซื�อเครื�องวดัปรมิาณความอิ�มตวัของออกซเิจนในเลอืดและ
สญัญาณชพีจร จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,214,720.00  

  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

  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 15 มกราคม 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62010226314 62017226723
 ซื�อหนา้กากป้องกนัโรคตดิตอ่ คนสูค่น/สตัวส์ูค่น (1870 HC
N95) จํานวน 1,540 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,629.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010226036 62017226444
 ซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิมอืหมนุแบบ 3 ไก จํานวน 13 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

299,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010224574 62017224980
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัชินดิสอดแขน จํานวน 5
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

287,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010225567 62017225972  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,115.12 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010235313 62017235741
 ซื�อDISINFECTANT ,MEDICAL INSTRUMENT ,3000 ML
(นํ�ายาฆา่เชื�อชนดิเขม้ขน้) จํานวน 10 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140085 62017140357
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

41,155.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62010144980 62017145257
 ซื�อBACTERIA + VIRUS FILTER จํานวน 1,700 EA โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

98,589.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 880,228.92  

  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 15 มกราคม 2562
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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