
 

 

      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

D62010500000 62017500887
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

3,312.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,312.60  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D62010514481 62017515385
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักแบบดจิติอลพรอ้มที�วดัสว่นสงู จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010514319 62017515223
 ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 11 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

99,530.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010514204 62017515108  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 116,890.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010514077 62017514981
 ซื�อหนา้กากกนักระเด็น (FACE
SHIELD/BARRIER,INFECTION CONTROL,DENTAL) จํานวน
10 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010156550 62017156833  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,615.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010005445 62017005452  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,694.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010001961 62017001964  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 286,229.00  

  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

Thai Government Procurement

วันที่ 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D61100026215 61107026273
 ประกวดราคาซื�อชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพผา่นทางวดีทิศัน์
สําหรับงานผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010503695 62017504585
 ซื�อVIRUCIDAL DISINFECTANT,5 GM (บรรจ ุ100 ซอง/
กลอ่ง) จํานวน 300 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,815.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010169363 62017169670
 ประกวดราคาซื�อจักรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใช ้
ออกซเิจน (Bicycle Ergometer) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D62010503191 62017504080
 ซื�อBUR,DENTAL,EXCAVATING,TUNGSTEN
CARBIDE,ROUND SHAPED,ISO 009,ANGLE HANDPIECE
จํานวน 65 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,175.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502750 62017503640  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 164,332.74 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502262 62017503151
 ซื�อตูเ้ป่าแหง้อปุกรณท์างการแพทย ์จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

170,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502060 62017502949
 ซื�อเครื�องรัดเพื�อหา้มเลอืดดว้ยลมแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

475,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,220,322.74  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D62010500517 62017501406  ซื�อชดุตะแกรงลา้งแผล จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,500.00  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D62010499656 62017500542  ซื�อมา้นอนยกนํ�าหนัก จํานวน 1 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 19,000.00  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D61100026215 61107026273
 ประกวดราคาซื�อชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพผา่นทางวดีทิศัน์
สําหรับงานผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010503695 62017504585
 ซื�อVIRUCIDAL DISINFECTANT,5 GM (บรรจ ุ100 ซอง/
กลอ่ง) จํานวน 300 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,815.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010169363 62017169670
 ประกวดราคาซื�อจักรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใช ้
ออกซเิจน (Bicycle Ergometer) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D62010503191 62017504080
 ซื�อBUR,DENTAL,EXCAVATING,TUNGSTEN
CARBIDE,ROUND SHAPED,ISO 009,ANGLE HANDPIECE
จํานวน 65 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,175.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502750 62017503640  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 164,332.74 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502262 62017503151
 ซื�อตูเ้ป่าแหง้อปุกรณท์างการแพทย ์จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

170,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010502060 62017502949
 ซื�อเครื�องรัดเพื�อหา้มเลอืดดว้ยลมแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

475,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,220,322.74  

  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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 30 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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