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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

D62070541334 62077550926
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อ
ตรวจทางพยาธกิรรม แบบสญุญากาศ ยี�หอ้ AEROCOM รุน่
AC-2 ม ี๔ สถาน ีจํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,310.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070541137 62077550720
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องผลตินํ�าบรสิทุธิ�แบบเคลื�อนที�
Aqua UNO Fresenius ยี�หอ้ Fresenius รุน่ AquaUNO
SN.649S5309 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,920.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070540835 62077550413
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 2000 HFO จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

150,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070540440 62077550009  ซื�อยา CETIRIZINE diHCL 10 MG.(1 BX/100 TB) จํานวน
๑๐๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,210.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070540442 62077550011  ซื�อยา PARACETAMOL TABLET,500 MG (1 BX/1000 TB)
จํานวน 20,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070539657 62077549197  ซื�อยา MOMETASONE CREAM 0.1 % 5 G.(1 BX/50 TU)
จํานวน ๔ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,851.70   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

2,726,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 2,945,691.70  
  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 30 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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7/30/2019 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

D62070538991 62077548511  ซื�อยา FENOFIBRATE CAPSULE,MICRONIZED,200
MG(1BX/7TB) จํานวน 10,000 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 319,930.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070538294 62077547787  ซื�อยา PROCATEROL HYDROCHLORIDE 25 MCG.(1
BX/500 TB) จํานวน ๒ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,407.50   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070538310 62077547804
 ซื�อยา METFORMIN HYDROCHLORIDE EXTENDED
RELEASE TABLET,1000 MG(1BX/30TB) จํานวน 2,200 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

468,446.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070537268 62077546729  ซื�อBOX,PLASTIC,SCREW,URINE 60 ML จํานวน 9,000 EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,700.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070536268 62077545686  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,155.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070536089 62077545500  ซื�อยา BISOPROLOL FUMARATE 5 MG (1 BX/100 TB)
จํานวน ๑๓๐ PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,750.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070535542 62077544930  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 91,333.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 934,721.50  
  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 30 กรกฎาคม 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

D62070533501 62077542835  ซื�อยา RABIES VACCINE,0.5 ML จํานวน ๗๐ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 19,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060259669 62067260871

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี�หอ้ G.E. รุน่
Discovery CT590RT SN.339731HM2 จํานวน 1 เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070526333 62077535484  ยา จํานวน 2 รายการ 91,333.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070106535 62077108335

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์แบบ Multislice (Computed Tomography)
ยี�หอ้ SIEMENS รุน่ SOMATOM Definition AS + Excel
Edition SN.65771 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,724,250.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060169942 62067170701

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเกบ็
และเรยีกแสดงภาพทางรังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ Vue PACS จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070096478 62077098111

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องชว่ยหายใจชนดิ
ควบคมุปรมิาตรและแรงดนัพรอ้มเครื�องผลติอากาศชนดิเคลื�อน
ยา้ยได ้ยี�หอ้DRAGER รุน่CARINA จํานวน ๓๒ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,712,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 6,148,543.00  
  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
             :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 30 กรกฎาคม 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

D62070537268 62077546729  ซื�อBOX,PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML จํานวน
9,000 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,700.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030322268 62037324342
 ซื�อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคนืและฝึกการใชก้ลอ้ง
มองกลางคนืสําหรับเครื�องฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ
จํานวน ๑ ระบบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

13,778,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070106535 62077108335

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี�หอ้
SIEMENS รุน่ SOMATOM Definition AS + Excel Edition
SN.65771 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,724,250.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62020215300 62027216262  ซื�อหุน่ฝึกการสอนกูช้พีขั �นพื�นฐาน จํานวน 4 ตวั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 268,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62040305646 62047309835  ซื�อเครื�องประมวลผลบนัทกึขอ้มลูการฝึกการพยาบาล จํานวน
10 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 348,820.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62010084432 62017084604  ซื�อหุน่จําลองแขนสําหรับฝึกวดัความดนัโลหติ จํานวน ๗ ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 364,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 57,504,070.00 
  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 30 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ
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