
1/31/2019 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

D62010524795 62017525713
 เหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์CT SCAN
(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ MX4000 DUAL S/N
PDLM080019 จํานวน 1 SE

210,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010014277 62017014288
 ซื�อเครื�องวดัอณุหภมูแิบบอนิฟาเรด จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

9,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110059686 61117059802  ซื�อเครื�องวดัรังสปีระจําบคุคล จํานวน ๕ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก 750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62010326528 62017327103
 ซื�อเตยีงผูป่้วยแบบ ๓ ไก ชนดิควบคมุดว้ยไฟฟ้า จํานวน ๓
เตยีง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

126,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61110381928 61117382578  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 477,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090124464 61097124646
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�ชนดิ C- Arm จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010523692 62017524610

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไม่
รวมอะไหล)่ (X-RAY APPARATUS COMPUTER
CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด
300 MA หมายเลขเครื�อง 0161005401 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 7,142,600.00  

  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 31 มกราคม 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


2/1/2019 สรา้งโครงการ
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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

D62010524795 62017525713
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์CT
SCAN (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ MX4000 DUAL
S/N PDLM080019 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

210,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010168735 62017169041
 ประกวดราคาซื�อโคมไฟผา่ตดัใหญ ่LED ชนดิตดิเพดานแบบ
โคมคู ่พรอ้มระบบถา่ยทอดภาพแบบความละเอยีดสงู จํานวน ๑
ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D62010396519 62017397203  ซื�อยา จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 147,113.12 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010144826 62017145102
 ซื�อINTRAVENOUS INJECTION
SET,PEDIATRIC,DISPOSABLE (MICRODRIP SET) จํานวน
580 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,309.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010247945 62017248389
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๑๒๘ สไลด์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

25,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61120464862 61127465767
 ซื�อยา DOXYCYCLINE CAPSULE,100 MG,UNIT DOSE
จํานวน ๙,๒๕๐ CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,475.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010168888 62017169194
 ประกวดราคาซื�อเปลตกัแบบพับได ้๒ ทอ่น จํานวน ๒๒ เปล
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

539,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 28,211,897.12  

  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 1 กุมภาพันธ 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

D62020014014 62027014053
 ซื�อAZILSARTAN 40 MG.(1 BX/28 TB) จํานวน ๕,๐๐๐ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020014226 62027014265  เครื�องปรับอณุหภมูผิูป่้วยดว้ยนํ�า 550,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020013383 62027013417
 ซื�อวสัดปุ้องกนัการโจรกรรมอาคารจอดรถ ฝขส.กรก.พอ.(หลงั
ใหม)่ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

27,639.64 
  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

D62010113284 62017113516
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�อดว้ยระบบไฮโดรเจนเปอรอ์อก
ไซดพ์ลาสมา่ (ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๓๐ ลติร) จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,110,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120464825 61127465730
 ซื�อยา MAMYLASE AND DIASTASE
TABLET,37.5MG/25MG,UNIT DOSE จํานวน ๗๙,๐๐๐ TB
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,745.09 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010387429 62017388097
 ประกวดราคาซื�อหมอ้อุน่เชื�อสําหรับสปอร ์จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

97,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

รวมหนา้นี� 6,182,284.73  

  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 1 กุมภาพันธ 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

D62010014277 62017014288
 ซื�อเครื�องวดัอณุหภมูแิบบอนิฟาเรด จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

9,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110059686 61117059802  ซื�อเครื�องวดัรังสปีระจําบคุคล จํานวน ๕ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก 750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61110381928 61117382578  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 477,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090124464 61097124646
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�ชนดิ C- Arm จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010523692 62017524610

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไม่
รวมอะไหล)่ (X-RAY APPARATUS COMPUTER
CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด
300 MA หมายเลขเครื�อง 0161005401 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010523690 62017524607

 เหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไมร่วม
อะไหล)่ (X-RAY APPARATUS COMPUTER
CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด
300 MA หมายเลขเครื�อง 0161005401 จํานวน 1 SE

70,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010410574 62017411272
 ซื�อยา ELECTROLYTE POWDER,FOR SEVERE
DEHYDRATION,3.3 G จํานวน 61,200 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

85,129.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 6,961,729.20  

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 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 1 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อน้ํายา AZILSARTAN 40 MG.(1 BX/28 TB) จํานวน ๕,๐๐๐ BX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

๒. หนวยงานเจาของโครงการ   กรมแพทยทหารอากาศ                                                        ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐                                       บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๒๓ พ.ย.๖๑ 

เปนเงิน   ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ราคาตอหนวย  ๔๙๐.๐๐   บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑                       ๐. 

๔.๒                                                                                                                        .          

๔.๓                                                                                                                          . 

๔.๔                                                                                                                       . 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญิง สุพัชรี  ดานวรพงศ                                                                                   .                                                                                        

.          ๖.๒ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                              . 

           ๖.๓ น.ต.อรรถวัติ  สมโภชน                                                                                       .  
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