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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

D62080241889 62087243536  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070527217 62077536388  ซื�อชดุตรวจสารเสพตดิ จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 102,160.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62080241439 62087243084  ซื�อยา METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET, 500 MG,
UNIT DOSE จํานวน 45,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,815.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080240671 62087242313  ซื�อนํ�ายาตรวจปัจจัยการแข็งตวัของเลอืด จํานวน 7 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 48,257.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080236967 62087238594
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ Zoll รุน่ AED PLUS จํานวน 1 EA โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

7,590.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61100142164 61107142436

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืด จํานวน 15 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

6,750,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 60,441,822.50  
  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 13 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


8/13/2019 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

      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

D62080230663 62087232252  ซื�อวสัดใุชใ้นการจัดทําป้ายแสดงตน พอ.จํานวน 3 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 50,146.90   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080229213 62087230795  วสัดซุอ่มแซมพื�นหอ้งพักผอ่นอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนา
ทางการแพทย ์จํานวน 3 รายการ 90,548.75   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080228556 62087230133  ซื�อยา IBUPROFEN 400.(1 BX/500 TB) จํานวน 15 BX โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080227535 62087229109  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 3,700.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070442827 62077450607

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณ
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล (Computed Radiography)
และเครื�องเอกซเรยร์ะบบดจิติอล (Digital Radiography) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ DRX Evolution SN.5640 จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,990,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070572531 62077583317
 ประกวดราคาจา้งซอ่มภายนอก ระบบผลติแรงดนัสญุญากาศ
มอเตอรไ์ฟฟ้า จํานวน ๑ SE ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,951,680.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080221476 62087223012  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,350.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,109,425.65 
  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 13 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

D62080229213 62087230795  ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นหอ้งพักผอ่นอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนา
ทางการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 90,548.75   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080228556 62087230133  ซื�อยา IBUPROFEN 400 MG.(1 BX/500 TB) จํานวน 15 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070526781 62077535943
 ประกวดราคาซื�อเครื�องฟื�นคนืคลื�นไฟฟ้าหวัใจแบบอตัโนมตัิ
(Automated External Defibrillator) จํานวน ๔๗ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,726,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010398532 62017399216  ซื�อเครื�องอบผา้ตดิเชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๐๐
ปอนด)์ จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 250,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060446320 62067448336  ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 2,192.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62070138804 62077141110  ซื�อหมกึเตมิ จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 56,565,540.75 
  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 13 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ
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