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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

D61080612264 61087613424
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นการดําเนนิการยา้ยและตดิตั �งเครื�อง
ปรับอากาศ กวป.พอ.จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080610598 61087611753

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ G.E. รุน่ LOGIQE9 SN.
11991 US8, 119990 US 0, 112991 US 5 ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61080611689 61087612847
 ซื�อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. METFORMIN HCL 500 MG.
(1 BX/30 TB) จํานวน ๒,๐๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

468,660.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080610492 61087611648
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็กชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 5000 จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

297,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080609590 61087610742
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็กชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 2000 HFO SN RH 0338 (2012)
จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

150,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080609282 61087610432
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจขนาดเล็กชนดิ
เคลื�อนยา้ย ยี�หอ้ Parapac รุน่ P22D/NT Ventilator จํานวน 4
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080609340 61087610490
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องกําเนนิไอนํ�า ยี�หอ้ Claver
Brook ขนาด ๒๕๐ แรงมา้ หมายเลขเครื�อง T๕๘๓๘-๑-๑ และ
T๕๘๓๘-๑-๒ จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

363,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,313,060.00  

  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 28 สิงหาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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

D61080609090 61087610240
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�น
เสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ ฟิลปิส ์รุน่ iU22 S/N 02RPXQ จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080608849 61087609997
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ปรมิาตรและความดนัพรอ้มวดักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ยี�หอ้
Drager รุน่ Evita XL จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

140,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080608790 61087609939
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ปรมิาตรและแรงดนั ชนดิมรีะบบหยา่เครื�อง ยี�หอ้ HAMILTON
รุน่ C2 SN.8653 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,520.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080579181 61087580272

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ปรมิาตรและความดนั ชนดิมรีะบบอยา่เครื�องอตัโินมตั ิยี�หอ้
Hamilton รุน่ 159001 SN.3705 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

35,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080578762 61087579852
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE รุน่
SLE 2000 SN FL20763 (2011) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120031506 60127031150
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไม่
รวมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด 300 MA
SN.0161005401 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050001294 61057001296
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม ๓ ชดุ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,590,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 2,215,260.00  

  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
  

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 28 สิงหาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D61080613373 61087614533
 ซื�อยา CHLORHEXIDINE GLUCONATE ORAL
RINSE,0.12% W/V,360 ML.จํานวน ๒๘๘ BT โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

21,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080613017 61087614177  ซื�อมา้นั�งพักคอย จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,482.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080612750 61087613911
 ซื�อยา SALMETEROL XINAFOATE DRY POWDER
INHALER 50 MCG.FLUTICASONE PROPIONATE 250
MCG.60 DOSES จํานวน ๒๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,351.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080610598 61087611753

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ G.E. รุน่ LOGIQE9 SN.
11991 US8, 119990 US 0, 112991 US 5 ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61080612264 61087613424
 ซื�อวสัดอุปุกรณเ์พื�อใชใ้นการดําเนนิการยา้ยและตดิตั �งเครื�อง
ปรับอากาศ กวป.พอ.จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

50,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080611689 61087612847
 ซื�อยา GLIMEPIRIDE 2 MG. METFORMIN HCL 500 MG.
(1 BX/30 TB) จํานวน ๒,๐๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

468,660.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080610492 61087611648
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็กชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 5000 จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

297,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,820,093.80  

  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 28 สิงหาคม 2561
 สุจิตรา นครราช - 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

D61080647515 61087648753
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

214,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080641324 61087642545

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ G.E. รุน่ LOGIQE9
จํานวน 3 เครื�อง ประกอบดว้ย SN.119991 US 8, 119990 US
0, 112991 US 5 ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

960,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61080188044 61087188472

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR)ยี�หอ้ G.E. รุน่
Discovery CT590RT SN.339731HM2 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080189188 61087189618

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
เตา้นมพรอ้มชดุเจาะชิ�นเนื�อระบบดจิติอล ยี�หอ้ G.E. รุน่
Senographe Essential SN.608891 Bu8 จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

696,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080610492 61087611648

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็กชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 5000 จํานวน 3 เครื�อง ประกอบดว้ย SN
51807(2006), 52668(2008), 57004(MH-HE) โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

297,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080609340 61087610490
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องกําเนดิไอนํ�า ยี�หอ้ Claver
Brook ขนาด ๒๕๐ แรงมา้ หมายเลขเครื�อง T๕๘๓๘-๑-๑ และ
T๕๘๓๘-๑-๒ จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

363,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,381,229.00  

  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
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