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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

D61030373482 61037374331
 ซื�อเครื�องผสมสญุญากาศทางทนัตกรรม จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

59,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030373470 61037374318  ตูค้วบคมุอณุหภมูสํิาหรับเกบ็เวชภณัฑ ์จํานวน 1 ตู ้ 80,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030373455 61037374304
 ซื�อตูเ้กบ็เครื�องมอืทางทนัตกรรม จํานวน 3 ตู ้โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030358178 61037358990
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ
บน.56 จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60066107623
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเรง่อนุภาค
พลงังานสงู (High Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้ Clinac
iX SN.5785 ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

5,080,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61010366570 61017364339
 ประกวดราคาซื�อชดุระบบการจัดเกบ็และเรยีกแสดงภาพทาง
รังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61030331853 61037332610
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 7 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 11,370,050.00  

  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 23 มีนาคม 2561
 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

58106015294
 สอบราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องใสแ่รแ่บบอตัราแผ่
ปรมิาณรังสสีงู (High Dose Rate) ยี�หอ้ IBT Bebig รุน่ Multi
Source SN.481

1,065,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําหนังสอื
อนุมตัสิั�งซื�อ

สั�งจา้ง

D61030328540 61037329294
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.4
จํานวน 13 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020337194 61027338185
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

47,125.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61030326812 61037327564
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์จํานวน 9 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030325341 61037326088  ซื�อเสื�อตะกั�วป้องกนัรังส ีจํานวน 2 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010219170 61017217792
 ประกวดราคาซื�อชดุตรวจสารเสพตดิ จํานวน ๓ รายการ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

786,331.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61030324912 61037325659  ซื�อเครื�องปั�นอมลักมั จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 78,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,052,756.00  

  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
  

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 23 มีนาคม 2561
 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

D61030324167 61037324915
 ซื�อเครื�องฉายแสงวสัดอุดุฟัน (แบบ LED ไรส้าย) จํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

102,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030323933 61037324681
 ซื�อเครื�องขดูหนิปนูดว้ยไฟฟ้า จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

66,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020408442 61027409642
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

28,842.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D61030323473 61037324219
 ซื�อชดุอปุกรณรั์กษาโรคเหงอืก จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

77,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61010333021 61017331006
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตั ิยี�หอ้
SMITH รุน่ SMI-6004001 หมายเลขเครื�อง 4018051 จํานวน
๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61030323418 61037324164
 จา้งทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

8,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110465936 60117455070
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

378,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 673,332.00  

  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 23 มีนาคม 2561
 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

D61030323394 61037324140
 ซื�อพัสด ุส.ส.ต. แจกจา่ย นขต.พอ.ประจําปี 61 จํานวน 43
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

96,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020339214 61027340211
 จา้งทําของ/จา้งเหมาบรกิารจา้งพมิพว์ารสารแพทยส์ารทหาร
อากาศ จํานวน 1 รายการ โดยวธิคีดัเลอืก

71,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D61030323374 61037324120  ซื�อหนังสอื จํานวน 56 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 83,235.16 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030323357 61037324103
 ซื�ออปุกรณเ์พื�อใชใ้นราชการ จํานวน 19 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

85,697.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020095354 61027095641
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61020338786 61027339782
 ซื�อยา MAMYLASE AND DIASTASE TABLET,37.5 MG/25
MG,UNIT DOSE จํานวน ๗๑,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

42,011.41 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020341056 61027342055
 ซื�อCHLORHEXIDINE GLUCONATE,4% W/V,5 L จํานวน
๔๒ GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 11,508,343.77  

  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 23 มีนาคม 2561
 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

D61030384132 61037384995  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 408,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61020407537 61027408733
 ซื�อยา AMOXICILLIN AND CLAVULANATE FOR
INJECTION,1000 MG/200 MG จํานวน ๒๐ BT โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,562.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61030383559 61037384422
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์ชอ.บางซื�อ
จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

11,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030381788 61037382649
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.
๔๑ จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

22,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030381538 61037382399
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์รพ.กองบนิ บน.๒
จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

13,650.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030373495 61037374344
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

148,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030381146 61037382006
 จา้งปรับเทยีบมาตรฐาน พัสดสุายการแพทย ์สวบ.ทอ. จํานวน
๒๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

63,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 669,662.20  

  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   
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