
 

 

      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

D61080256312 61087256921  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,141.62 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120271635 60127268755
 ซื�อซื�อรถกึ�งพว่งลา้งพษิผูป่้วยพรอ้มอปุกรณแ์ละรถรับ-สง่ ผู ้
ป่วยประเภทรับสารพษิรนุแรงพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๒ รายการ
โดยวธิคีดัเลอืก

4,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ตรวจสอบ
หลกัประกนั

สญัญาและจัด
ทําสญัญา

D61080255924 61087256526
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทยท์ั�วไป จํานวน 14 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

128,002.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080255667 61087256272
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

7,400.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61070198642 61077199061
 จา้งซกัชดุเครื�องแบบ นพอ. จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

7,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020337614 61027338607
 จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 112 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

119,840.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61070368464 61077369303
 ซื�อไสก้รองเครื�องกรองนํ�า จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 4,380,634.42  

  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 14 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


8/14/2019 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

D62080273535 62087275330  ซื�อผา้ใบเปลสนามชนดิธรรมดา จํานวน ๔๖ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 46,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080273175 62087274971  ซื�อREMOVER, ADHESIVE,52 G (นํ�ายาลา้งคราบกาว)
จํานวน ๑๒ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 4,080.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080272851 62087274644
 ซื�อHOSE,LIQUID AND GAS,PVC,15 MM IN,22 MM OUT
(ทอ่ยางเสรมิเชอืกถกั ขนาด๕/๘ (๕ หนุ)) จํานวน ๓๐ MR
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080272539 62087274334  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080272159 62087273953  ซื�อCHLORAMPHENICOL 1% OPHTHALMIC OINTMENT 5
GM จํานวน ๑,๕๐๐ TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080271311 62087273101
 ซื�อHOSE, LIQUID AND GAS ,PVC, 10 MM IN, 16 MM
OUT (สาย PVC ใยเชอืก ขนาด ๑๓/๓๒) จํานวน ๓๐ MR โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

5,250.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080270824 62087272614
 ซื�อTRANSFORMER, POWER, STEP-D OWN, 220-230
VAC IN, 11.5 VAC OUT, 45 W จํานวน ๕ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

2,250.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 119,080.00  
  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 14 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


8/14/2019 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

D62080270308 62087272093  ซื�อPAD, ELECTRODE, DEFIBRILLATOR (Defibrillator
Pad for FRx) จํานวน ๘ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080269595 62087271380  จา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจอตัโนมตัพิรอ้มตู ้ยี�หอ้
Zoll จํานวน ๒ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,180.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080267411 62087269187
 จา้งซอ่มภายนอก เครื�องวดัอณุหภมูชินดิเกบ็บนัทกึขอ้มลูได ้
พรอ้มชดุกําเหนดิอณุหภมูมิาตรฐาน (TEMPERATURE
CALIBRATOR) จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

75,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080229213 62087230795  ซื�อวสัดซุอ่มแซมพื�นหอ้งพักผอ่นอาคารศนูยว์จัิยและพัฒนา
ทางการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 90,548.75   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080228556 62087230133  ซื�อยา IBUPROFEN 400 MG.(1 BX/500 TB) จํานวน 15 BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00   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  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 56,422,728.75  
  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 14 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/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

D62080284026 62087285872
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมฝาถงับําบดันํ�าเสยีดา้นขา้งอาคารศนูยว์จัิย
และพัฒนาทางการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

20,065.50   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030324694 62037326776  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 37 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 118,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080115006 62087115995  ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องควบคมุอณุหภมู ิจํานวน 3 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 14,213.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62080283685 62087285530
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมฝ้าเพดานและผนังหอ้งทํางาน
เสธ.พอ.อาคาร บก.พอ.(อาคาร 2455) จํานวน 8 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

17,032.87   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070495484 62077504199  ซื�อSTRIP,CHEMICAL STEAM INDICATORS,8 IN.(250
PCS) จํานวน 3 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,852.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080283569 62087285414  ซื�อวสัดใุชใ้นการจัดทําป้ายแสดงตน พอ.จํานวน 3 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 64,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080283410 62087285254  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 10,220.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 247,583.37  
  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 15 สิงหาคม 2562
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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

D62080283228 62087285071  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,262.06   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080283157 62087284999  ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 7 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 99,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080283108 62087284949  ซื�อพัสด ุจํานวน 47 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 54,441.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070572531 62077583317
 ประกวดราคาจา้งซอ่มภายนอก ระบบผลติแรงดนัสญุญากาศ
มอเตอรไ์ฟฟ้า จํานวน ๑ SE ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,951,680.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62010405216 62017405907
 ซื�อเครื�องควบคมุและปรับอณุหภมูริา่งกายผูป่้วยโดยใชแ้ผน่ไฮ
โดรเจล(Hypo-Hyperthermia) จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,300,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080273535 62087275330  ซื�อผา้ใบเปลสนามชนดิธรรมดา จํานวน ๔๖ EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 46,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 56,951,483.06  
  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
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