
 

 
      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

D60120213123 60127210766  ซื�อหมกึพมิพแ์ละเครื�องพมิพ ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 58,295.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213117 60127210760  ซื�อวสัดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,450.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213110 60127210753  ซื�อเครื�องพมิพ ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213103 60127210746  ซื�อวสัดบุงัแสง พรอ้มตดิตั�ง จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 59,492.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213100 60127210743  ซื�อวสัดบุงัแสงอาคาร พรอ้มตดิตั�ง จํานวน ๒ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 32,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120206737 60127204437
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องชว่ยหายใจขนาดเล็กชนดิเคลื�อนยา้ยได ้
ยี�หอ้ WEINMANN รุน่ MEDUMAT STANDARD A จํานวน 2
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,313.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120206412 60127204113  ซื�ออปุกรณก์ารฝึก จํานวน 31 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 45,290.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 257,440.80  
  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D60120213134 60127210777  จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๘๗ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง    รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213128 60127210771  ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๗ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 38,586.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213123 60127210766  ซื�อหมกึพมิพแ์ละเครื�องพมิพ ์จํานวน ๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 58,295.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213117 60127210760  ซื�อวสัดใุชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,450.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213110 60127210753  ซื�อเครื�องพมิพ ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213103 60127210746  ซื�อวสัดบุงัแสง พรอ้มตดิตั�ง จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 59,492.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D60120213100 60127210743  ซื�อวสัดบุงัแสงอาคาร พรอ้มตดิตั�ง จํานวน ๒ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 32,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 244,423.80  
  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D60120214857 60127212477
 จา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน ๘๗ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

93,090.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120115765 60127114430
 ซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัพิรอ้มจอภาพ
ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้(Automated External Defibrillator)
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D60120116254 60127114919
 ซื�อเครื�องมอืผา่ตดัเปลอืกตา (Lids Set) จํานวน 2 ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

149,732.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60120199632 60127197398
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๙ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,007,556.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D60120101158 60127100019
 ซื�อเครื�องชว่ยหายใจขนาดเล็กชนดิเคลื�อนยา้ย จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

250,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D60090287283 60097279018
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

3,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D60120215254 60127212883

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
ระบบดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Evolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

642,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 8,192,378.00  

  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

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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