
20/9/2561 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

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

5,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090244313 61097244739
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยเ์ตา้นมระบบดจิติอล จํานวน ๑
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

7,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090101268 61097101421
 ประกวดราคาซื�อระบบนําวถิผีา่ตดัศลัยกรรมประสาท จํานวน 1
ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090154701 61097154945
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัใสเ่สน้เลอืดเทยีม (A-V
Set) จํานวน ๒ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

1,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61090308954 61097309541

 ประกวดราคาจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่
อปุกรณฝึ์กการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (AIRFOX ASD)
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

1,998,439.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090434644 61097435468
 ซื�อชดุฝึกจําลองเครื�องตรวจสารเคมอีตัโนมตั ิจํานวน ๑ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
เอกสารและ
หนังสอืเชญิ
ชวน (รา่ง)

D61090479093 61097480001
 จา้งพมิพว์ารสารแพทยสารทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

47,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 31,995,839.00  

  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 20 กันยายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61090467227 61097468118
 ยา ELECTROLYTE POWDER,FOR MODERATE
DEHYDRATION,15-20 G จํานวน ๘,๐๐๐ PG

25,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 25,600.00  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 20 กันยายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61090477587 61097478492
 ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายหมายเลข
๒๐๕๘ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,231.05 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 23,231.05  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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 20 กันยายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61090467227 61097468118
 ยา ELECTROLYTE POWDER,FOR MODERATE
DEHYDRATION,15-20 G จํานวน ๘,๐๐๐ PG

25,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090314933 61097315544
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายใน กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,097,820.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090320033 61097320662
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที� อาคาร
ภายในกรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

975,840.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090359812 61097360510
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์
สําหรับใชห้า้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090360978 61097361680
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายาตรวจคดักรอง HIV/HCV/HBV ดว้ยวธิี
Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จํานวน ๔,๕๐๐
TU ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,844,145.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090445653 61097446489  ยา IBUPROFEN 400 MG. 1 (1 BX/500 TB) จํานวน ๓๐ BX 12,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090446076 61097446915
 จา้งเหมาทําความสะอาดอาคารหอพัก นพอ.(๒๐๗๙) ประจําปี
๖๒ จํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

396,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 6,851,405.00  

  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
  

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 20 กันยายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61090446458 61097447296
 ซื�ออะไหลอ่ปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์สําหรับซอ่มเครื�องสํารอง
ไฟฟ้า จํานวน ๕ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,745.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,745.00  

  ลําดบัที� 1 - 1 จากทั �งหมด 1 รายการ ยอ้นกลบั 1 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
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ประกาศจัดซ้ือจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 

      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

D61090500406 61097501346
 ซื�อยา IBUPROFEN 400 MG.1 (1 BX/500 TB) จํานวน ๓๐ BX
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090119965 61097120147
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหก์ารทํางานของหวัใจ
ระบบดจิติอล จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

760,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61090500226 61097501166
 ซื�อยา DICLOXACILLIN,SODIUM,CAPSULES,500 MG.(1
BX/500 TB) จํานวน ๑๐ BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090499821 61097500761  ซื�อยา จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 215,538.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090477885 61097478790  ซื�อยา จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090270801 61097271282
 ประกวดราคาซื�อเครื�องไตเทยีม จํานวน ๑๒ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,794,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร
e-Bidding/
ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61090499212 61097500151
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดเลอืดเพื�อตรวจทาง
พยาธกิรรมแบบสญุญากาศ ยี�หอ้ Aerocome รุน่ AC 1000 ม ี23
สถาน ีจํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

88,275.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,896,163.00  

  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
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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

D61090515586 61097516558

 เหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�น
เสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ GE จํานวน ๒ เครื�อง ประกอบดว้ยรุน่
VOLUSON 730 PRO BT 08 SN A42849 และรุน่ VOLUSON
E8 EXPERT BT12 SN D16990

500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090105244 61097105405
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์๓๒ สไลด์
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090514382 61097515347
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องกรองนํ�าสําหรับเครื�องไต
เทยีม ระบบ RO REOS-15H ยี�หอ้ ออิอนเมด รุน่ REOS-15H
1205 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

348,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090515213 61097516182
 ซื�อยา ELECTROLYTE POWDER,FOR MODERATE
DEHYDRATION,15-20 G จํานวน ๘,๐๐๐ PG โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

25,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090514906 61097515875

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องปอดหวัใจเทยีม (HEART
LUNG MACHINE) ยี�หอ้ Terumo จํานวน ๒ เครื�อง ประกอบ
ดว้ย รุน่ APS1 SN.1326 และ รุน่ SARN 8000 SN.1111 โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

32,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090477587 61097478492
 ซื�อวสัดอุปุกรณซ์อ่มระบบไฟฟ้าภายในอาคารหมายเลข
๒๐๕๘ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

23,231.05 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090514388 61097515353

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบผลตินํ�าบรสิทุธิ�สําหรับฟอก
เลอืดดว้ยเครื�องไตเทยีม (เครื�องผลตินํ�าบรสิทุธิ�) ยี�หอ้ เออรว์งิ
รุน่ WPED-TW-1200H25-UPW จํานวน ๑ ระบบ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

345,706.30 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 14,275,587.35 

  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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