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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

D62010144713 62017144990  ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�อง DENTAL OPERATING UNIT
จํานวน ๒๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 328,770.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61110227173 61117227541  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,824,480.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62010140703 62017140977  ซื�อวสัดแุละอปุกรณซ์อ่มแซมอาคารหมายเลข 2456 จํานวน 10
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 51,604.82   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120086050 61127086213
 ประกวดราคาซื�อชดุศนูยก์ลางเฝ้าตดิตามสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ
ชพีจร และความดนัโลหติของผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง จํานวน ๑
ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010140524 62017140798  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 283,759.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62010140473 62017140747  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 249,522.90   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62010140258 62017140530  ซื�อยา CHARCOAL,ACTIVATED,CAPSULES,250-260
MG,UNIT DOSE จํานวน 12,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,976.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,656,112.72  
  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 10 มกราคม 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D61100243036 61107243462
 ซื�อกลอ่งยาประจําบา้น (มตีรากองทพัอากาศ ตรากาชาด
พรอ้มตวัอกัษรกองทพัอากาศ และกรมแพทยท์หารอากาศ)
จํานวน 460 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

354,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010001540 62017001542
 ซื�อที�วางยาและเวชภณัฑช์นดิเคลื�อนที�ไดพ้รอ้มมอืจับพับเกบ็
ได ้จํานวน ๒ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010145127 62017145404
 ซื�อยา LACTATED RINGER S INJECTION WITH SET 1000
ML. จํานวน 110 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010145093 62017145370  ซื�อสารเคม ีจํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,708.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010145054 62017145331

 ซื�อยา NEOMYCIN 1.75 MG/ML AND POLYMYXIN B
SULFATES 5000 IU/ML AND GRAMICIDIN 0.025 MG/ML
OPHTHALMIC SOLUTION,5 ML จํานวน 3,348 BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

53,735.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010145018 62017145295
 ซื�อชดุป้องกนัการตดิเชื�อภาคสนามสว่นบคุคล/ป้องกนัไขห้วดั
นก จํานวน 100 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144985 62017145262  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 127,102.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 594,686.30  

  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 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

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

98,589.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144951 62017145228  ซื�อนํ�ายา จํานวน 12 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 353,528.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144936 62017145213
 ซื�อCEPHALEXIN MONOHYDRATE 250 MG,100S จํานวน
4,000 CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,548.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144898 62017145174
 ซื�อBOX, PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S
จํานวน 60 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

121,338.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144855 62017145131
 ซื�อตูเ้กบ็เวชภณัฑท์างการแพทยข์นาดกลางแบบบานเลื�อนใส
จํานวน ๒ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,222.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144826 62017145102
 ซื�อINTRAVENOUS INJECTION
SET,PEDIATRIC,DISPOSABLE (MICRODRIP SET) จํานวน
580 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,309.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144807 62017145084  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,422.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 598,957.70  

  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 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D62010144797 62017145074
 ซื�อINSECT REPELLENT,PERSONAL
APPLICATION,SINGLE USE (ยาทากนัยงุแบบซอง) จํานวน
7,600 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

40,280.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144779 62017145056
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตั ิยี�หอ้
SMITH รุน่ SMI-6004001 หมายเลขเครื�อง 4013809,
4018063 จํานวน 2 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,980.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144773 62017145050
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน ๒๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

229,269.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144768 62017145045
 ซื�อวสัดอุปุกรณป์ฏบิตังิานแกไ้ขการพดู จํานวน ๕ รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

13,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140078 62017140350  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,346.45 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140473 62017140747  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 249,522.90 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140703 62017140977
 ซื�อวสัดแุละอปุกรณซ์อ่มแซมอาคารหมายเลข 2456 จํานวน
10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

51,604.82 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 726,953.47  

  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

  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 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D62010144713 62017144990
 ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�อง DENTAL OPERATING UNIT
จํานวน ๒๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

328,770.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110227173 61117227541  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,824,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61120086050 61127086213
 ประกวดราคาซื�อชดุศนูยก์ลางเฝ้าตดิตามสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ
ชพีจร และความดนัโลหติของผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง จํานวน ๑
ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010140524 62017140798  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 283,759.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140258 62017140530
 ซื�อยา CHARCOAL,ACTIVATED,CAPSULES,250-260
MG,UNIT DOSE จํานวน 12,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

17,976.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010140085 62017140357
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

41,155.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010139925 62017140198  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 341,393.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,737,533.00  

  ลําดบัที� 36 - 42 จากทั �งหมด มากกวา่ 70 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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 10 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
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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

D62010139787 62017140061  ซื�อยา จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,263.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010139613 62017139886  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,260.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010014871 62017014883
 ซื�อGAUZE,PETROLATUM,CHLORHEXIDINE ACETATE
IMPREGNATED , 10 CM X 10 CM (๑๐ ชิ�น/กลอ่ง) จํานวน
๓,๘๗๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,409.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110274657 61117275093  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,422,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62010016888 62017016900
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION, FOR HIV 1 HIV 2,1 TEST
จํานวน 100 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

10,486.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61100160430 61107160729

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
พรอ้มจอภาพชนดิเคลื�อนยา้ยได ้(Automated External
Defibrillator) จํานวน ๑๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61110192782 61117193105  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,521,540.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 8,866,268.50  

  ลําดบัที� 43 - 49 จากทั �งหมด มากกวา่ 77 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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   
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