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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

D62030438027 62037440695
 เหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� C-Arm Fluoroscope
(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ SIEMENS รุน่ Arcadis Avantic SN.31461
จํานวน 1 EA

150,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

D62030437889 62037440553
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอ็กซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica Minolta รุน่ Aero DR S/N
A50D-50169 จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

141,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

D62020477042 62027479522
 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดอาคารที�พักบคุลากรทางการแพทย ์(ทุง่
สกีนั) จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

43,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030436186 62037438836
 ซื�อADHESIVE TAPE,SURGICAL,POLYESTER
BACKING,HYPOALLERGENIC,STRETCHABLE,RADIOTRANSPARENT,5
CMX 10 M จํานวน 6 RO โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,320.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

D62030433747 62037436383
 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร A4 ให ้กวป.พอ. จํานวน 1 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

47,080.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

D62030432598 62037435235  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 136,340.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

D62030435628 62037438276
 ซื�อยา SODIUM FUSIDATE 2% OINTMENT 5 GM จํานวน 100 TU โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

8,560.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�ม

โครงการ

รวมหนา้นี� 527,500.00  

  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 25 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

D62030107113 62037107837
 ประกวดราคาซื�อเตยีงผูป่้วยชนดิชั�งนํ�าหนักได ้จํานวน ๒ เตยีง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

825,333.33 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62030433385 62037436022  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 225,342.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030431510 62037434143
 ซื�อยา DICLOFENAC SODIUM 25 MG.(1 BX/1000 TB)
จํานวน 5,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

604.55 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020458327 62027460690
 ซื�ออปุกรณสํ์าหรับงานดา้นนริภยัภาคพื�น จํานวน 2 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030431502 62037434135
 ซื�อยา SENNA CONCENTRATE,STANDARDIZED
TABLETS,7.5 MG,UNIT DOSE,60S จํานวน 240 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,408.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010001622 62017001624  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 54,440.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030103773 62037104473
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 3,126,227.88  

  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 25 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

D62010001622 62017001624
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

54,440.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D62030103773 62037104473
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62030109169 62037109897
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030430200 62037432828
 ซื�อยา SODIUM BICARBONATE INJECTION,7.5%,50 ML
จํานวน 150 AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,975.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D62030068235 62037068698
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030134748 62037135662
 ซื�อเครื�องผลติออกซเิจนสําหรับพน่ยา จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

46,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030428603 62037431222
 ซื�อยา MAGNESIUM SULFATE INJECTION,50%,2 ML
จํานวน 300 AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,926.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,118,341.00 

  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
: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 25 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

D62030378163 62037380570
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,589.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030385455 62037387882  ซื�อยาและนํ�ายา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,034.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030427570 62037430182  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020375043 62027376838
 ซื�อวสัดเุครื�องใชใ้นราชการ จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

15,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62030426237 62037428839  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,950.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030160470 62037161543
 ประกวดราคาซื�อจักรยานวดังานทดสอบสมรรถภาพการใช ้
ออกซเิจน (Bicycle Ergometer) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62030425764 62037428364
 ซื�อยา AMMIOPHYLLINE 250 MG. 10 ML จํานวน 150 AM
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 977,173.00  

  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   
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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

D62030269872 62037271651
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

65,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62020319271 62027320692
 จา้งเหมารักษาความปลอดภยัอาคารสถานที� รพ.ทอ.(สกีนั)
พอ. จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,934,540.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62030440416 62037443093  หมอ้อุน่เชื�อสําหรับสปอร ์จํานวน ๑ เครื�อง 98,266.66 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030440074 62037442752
 ซื�อเครื�องกรองอากาศกําจัดเชื�อโรค ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้
จํานวน 6 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

264,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030439560 62037442235  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,175,203.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62030265429 62037267122
 ซื�อเครื�องปั�นตกตะกอนชนดิตั �งโตะ๊ จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

62,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62030439282 62037441957
 ซื�อเครื�องทําความสะอาดผา้ตดิเชื�อผูป่้วย (ขนาดไมน่อ้ยกวา่
15 กโิลกรัม) จํานวน 4 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

93,732.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 5,693,541.66  

  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
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แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

๒. หนวยงานเจาของโครงการ   กรมแพทยทหารอากาศ                                                        ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๒,๑๗๕,๒๐๓.๐๐                                       บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๑๘ ก.พ.๖๒ 

เปนเงิน   ๒,๑๗๕,๒๐๓.๐๐  บาท  ราคาตอหนวย  ตามแนบ   บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด  

๔.๒  ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป งบประมาณ ตาม ใบส่ังซื้อเลขท่ี ๔๐๙/๖๑  

ลง ๒๓ ส.ค.๖๑  และ ใบส่ังซื้อเลขท่ี ๔๑๒/๖๑ ลง ๒๑ ส.ค.๖๑ ๐.. 

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๖.๑ น.อ.หญิง สุพัชรี  ดานวรพงศ                                                                                                                                                                          

.          ๖.๒ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                              . 

           ๖.๓ น.ต.อรรถวัติ  สมโภชน                                                                                       . 
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