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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

D62030357809 62037360063
 ซื�อพัสดอุปุกรณ ์ใหก้บั ฝพธ.กรก.พอ.จํานวน 5 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

12,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020463919 62027466319  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 29 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 196,044.05 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030356644 62037358883

 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า
(DEFIBRILLATOR) ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ M4735A และอะไหล่
ซอ่มเครื�องตรวจวเิคราะหค์ลื�นไฟฟ้าหวัใจ
(ELECTROCARDIOGRAPH) ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ TC30 จํานวน
3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

36,750.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020480059 62027482552
 ซื�อเครื�องตรวจวดัสมรรถภาพทางปอด จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

195,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030132498 62037133393
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

539,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030263949 62037265609
 ซื�อพัสดสํุาหรับแผนงานพัฒนาสขุภาพของประชาชนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสข์อง ทอ.ปี 62 จํานวน 26 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

87,824.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 1,141,188.05  

  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 20 มีนาคม 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

D62030263949 62037265609
 ซื�อพัสดสํุาหรับแผนงานพัฒนาสขุภาพของประชาชนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดสข์อง ทอ.ปี 62 จํานวน 26
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

87,824.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030355568 62037357790
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

303,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030070286 62037070761
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจน (แบบใหอ้อกซเิจนมากกวา่ 10 ลติร
ตอ่นาท)ี จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030068581 62037069048
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน 2 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

52,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020479133 62027481619
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

238,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030145968 62037146983
 ซื�อเครื�องชั�งนํ�าหนักดจิติอลในหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory
Balance) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,133.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030066861 62037067306
 ซื�อเครื�องรัดหา้มเลอืดชนดิไฟฟ้า จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

475,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 1,265,337.00  

  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
              :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 20 มีนาคม 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

D62030354932 62037357149  ซื�อจักรยานออกกําลงักาย จํานวน 2 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 98,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030264447 62037266114
 ซื�อพัสดเุพื�อใชส้นับสนุนภารกจิ ศปพ.พอ. จํานวน 8 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62030069403 62037069873
 ซื�อเครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) 12 leads พรอ้มรถเข็น
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020026172 62027026240
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์(CT) ๓๒ สไลด์
พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

14,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030070615 62037071093
 ซื�อตูเ้กบ็รักษาสารเคมแีบบควบคมุอณุหภมูใินหอ้งปฏบิตักิาร
(ควบคมุอณุหภมู ิ2/8 องศาเซลเซยีส) จํานวน 2 ตู ้โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

141,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030349571 62037351761
 ซื�อclosed suction system,no.14(สายดดูเสมหะระบบปิด)
จํานวน 208 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120410179 61127410993
 ประกวดราคาซื�อระบบจําลองสถานการณสํ์าหรับฝึกการ
พยาบาล ดา้นสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา จํานวน ๑ ระบบ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,949,135.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 17,673,855.00  

  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 20 มีนาคม 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

D62030068031 62037068493
 ซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร)
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

97,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090226133 61097226521
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๗ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

533,181.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62020176852 62027177600
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจทางจักษุ (Phoropter) จํานวน ๒
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,227,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030337836 62037339962  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,082.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030108558 62037109285
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนเคลื�อนที� (Oxygen Portable Kit) จํานวน
2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62030106938 62037107661
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามแขนและขา จํานวน 2 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

5,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62020241253 62027242327
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ mA. พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๕ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

7,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 12,378,263.00  

  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
              :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
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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

D62030328285 62037330380
 ซื�อยา PNEUMOCOCCAL AND INFLUENZA VIRUS
VACCINE,0.5 ML.(1 BX/1 DOSE) จํานวน 150 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

231,120.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030325778 62037327869  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 30 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 175,660.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030323849 62037325926
 ซื�อซื�อ CEMENT,GLASS IONOMER BASE,RESTORATIVE,
(FUJI II LC CAP ส ีA3) จํานวน 1 SET โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,620.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030318745 62037320798
 ซื�อเครื�องตรวจแอลกอฮอลใ์นเลอืดจากลมหายใจ จํานวน 2
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

115,560.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020478005 62027480489
 ซื�อBOX,PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S
จํานวน ๕๑,๐๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

206,274.60 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61090242224 61097242650

 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งสอ่งตรวจระบบทางเดนิอาหารชนดิวดี ิ
ทศันแ์บบใหร้ายละเอยีดภาพสงูพรอ้มเครื�องถา่ยทอดสญัญาณ
ภาพ จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

7,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 8,053,234.60  

  ลําดบัที� 50 - 56 จากทั �งหมด มากกวา่ 84 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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   
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