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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

D62030130006 62037130880  ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนชนดิกระเป๋าหิ�ว จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 19,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62040104814 62047106046  ซื�อเครื�องแสดงภาพการสอนทางการพยาบาล จํานวน 6 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 215,712.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030533778 62037536961  ซื�อชดุเครื�องวดัคา่คอลรนีและความเป็นกรดดา่งของนํ�า จํานวน
1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,431.65   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080032885 62087033245
 ซื�อยา TRIMETHOPRIM 80 MG, SULFAMETHOXAZOLE
400 MG.(CO TRIMAZOLE) จํานวน ๒,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,080.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030497659 62037500654  ซื�อเครื�องกรองนํ�าสําหรับหอ้งปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์จํานวน
1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,120.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62020403075 62027405071  ซื�อชดุระบบตดิตามแจง้เตอืนอณุหภมูติูเ้กบ็เวชภณัฑ ์จํานวน 1
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 240,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030385735 62037388167  ซื�อเครื�องขยายคลองรากฟัน Micro moter จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 120,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 633,343.65  
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

D62080032004 62087032358

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องฟอกอากาศทางการแพทย์
(๒๙ เครื�อง) ยี�หอ้ Airflow รุน่ ๕๐๐ (๒๖ เครื�อง), รุน่ ๑๐๐๐
(๒ เครื�อง), รุน่ ๑๒๐๐ VOM (๑ เครื�อง) จํานวน ๒๙ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

31,030.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030132677 62037133573  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 128,220.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080031322 62087031668
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ตรวจสอบประสทิธภิาพการทํางาน
ของตูเ้ตรยีมยาเคมบํีาบดั ENVAIR รุน่ CDC E 2GR
SN.WO.7054 จํานวน ๑ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

32,100.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62040233953 62047236959  ซื�อเครื�องดดูเสมหะชนดิแรงดดูสงูแบบใชไ้ฟ 3 ระดบั จํานวน
2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62050173527 62057175751  จา้งปรับเทยีบมาตราฐาน พัสดสุายแพทยข์อง รพ.กองบนิ
บน.1 จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,950.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080030591 62087030934

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�แบบ ซ-ี
อารม์ (X -ray C- arm Fluroscope) ยี�หอ้ ZIEHM IMAGING
รุน่ Vision RFD 3D SN.21041 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

80,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62010228480 62017228892  ซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิมอืบบีสําหรับเด็กและผูใ้หญ ่จํานวน
2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 418,900.00 
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 2 สิงหาคม 2562
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

D62080032004 62087032358

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องฟอกอากาศทางการแพทย์
(๒๙ เครื�อง) ยี�หอ้ Airflow รุน่ ๕๐๐ (๒๖ เครื�อง), รุน่ ๑๐๐๐
(๒ เครื�อง), รุน่ ๑๒๐๐ VOM (๑ เครื�อง) จํานวน 1 งาน โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

31,030.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62010501513 62017502404

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยส์อ่งตรวจระบบ
ดจิติอล (Digital Fluoroscopy) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ Plessart VIVO จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

232,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
สญัญา

D61120466170 61127467075  เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,280.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D61090314933 61097315544
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,097,820.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62020477042 62027479522  จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดอาคารที�พักบคุลากรทางการ
แพทย ์(ทุง่สกีนั) จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030146870 62037147893  ซื�อเปลตกัโพลเิมอรแ์บบแยก 2 ชิ�น (Polymer Scoop
Stretcher) จํานวน 2 เปล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62020474869 62027477325  ซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า (สําหรับหวักรอฟัน) จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 160,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,665,330.00  
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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