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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

D62050418559 62057422540

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจสมรรถภาพการทํางาน
ของหวัใจขณะออกกําลงักาย (Exercise Stress Test) ยี�หอ้
Quinton รุน่ Q-Stress SN Q5009903 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030542841 62037546074  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,170.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62050417725 62057421704  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,370.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090358726 61097359422
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งผา่ตดัทางจักษุพรอ้มระบบวดีทิศัน์
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62050417586 62057421564  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,670.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62020319271 62027320692
 จา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคารสถานที� รพ.ทอ.(สกีนั)
พอ. จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,934,540.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62050417126 62057421101
 ซื�อBOTTLE,GLASS,WITH SCREW CAP AND INNER
LID,20 GM.(ขวดขาว 20 กรัม พรอ้มฝาปิดและรองใน) จํานวน
3,000 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 7,860,750.00 

  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 22 พฤษภาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D62050416599 62057420570  ซื�อวสัดอุปุกรณ ์จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62050416143 62057420114
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION, FOR HIV1 HIV 2,1 TEST
จํานวน 3,000 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

314,580.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62040291689 62047295635
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) ๓๒ สไลด์
พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

14,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62050339415 62057342900
 ประกวดราคาซื�อชดุหอ้งผา่ตดัสนามแบบเต็นทอ์ดัอากาศ
ประกอบโรงพยาบาลเคลื�อนที� ทอ.จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,778,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62050340795 62057344276
 ซื�อเครื�องวดัอณุหภมูริา่งกายแบบไมส่มัผัสระบบอนิฟาเรด
(Thermometer) จํานวน 4 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62050327371 62057330763
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

33,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030132498 62037133393
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 28,211,130.00 

  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 22 พฤษภาคม 2562

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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