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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

D62010139925 62017140198  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 341,393.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020408127 62027410178
 ซื�อยา KETOCONAZOLE 2% CREAM 5 G. จํานวน 200 TU
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020406560 62027408596  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,256.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020405943 62027407973
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,30
TEST (30 TEST/KIT) จํานวน 5 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020405395 62027407421
 ซื�อยา DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 MG. (1 BX/500
CP) จํานวน 5,000 CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020403075 62027405071
 ซื�อชดุระบบตดิตามแจง้เตอืนอณุหภมูติูเ้กบ็เวชภณัฑ ์จํานวน 1
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010524795 62017525713
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์CT
SCAN (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ MX4000 DUAL
S/N PDLM080019 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

210,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 833,699.00  

  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 26 กุมภาพันธ 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

D62020423533 62027425680
 ซื�อยา ETHYL CHLORIDE SPRAY,100 ML จํานวน 78 TI
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

20,670.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144985 62017145262  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 127,102.40 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62010235313 62017235741
 ซื�อDISINFECTANT ,MEDICAL INSTRUMENT ,3000 ML
(นํ�ายาฆา่เชื�อชนดิเขม้ขน้) จํานวน 10 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,240.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010333529 62017334122

 ซื�อยา DRIED ALUMINIUM HYDROXIDE GEL 250-300
MG.MAGNESIUM HYDROXIDE 100-350 MG.DIMETHYL
POLYSILOXANE หรอื SIMETHICONE 50 MG. จํานวน
๘๔,๐๐๐ TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D62010163493 62017163786
 ซื�อยา AMOXICILLIN 125 MG/5 ML DRY SYRUP 60
ML.จํานวน 5,640 BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

53,580.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010145127 62017145404
 ซื�อยา LACTATED RINGER S INJECTION WITH SET 1000
ML. จํานวน 110 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62010002258 62017002260
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

181,686.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 469,418.40  

  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 26 กุมภาพันธ 2562
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


2/26/2019 สรา้งโครงการ

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

 

 

      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

D62020422616 62027424753  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,136.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020421965 62027424089
 ซื�อหนา้กากป้องกนัฝุ่ นอนุภาคขนาดเล็ก ขนาด 0.3 ไมครอน
(N95) จํานวน 2,000 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

56,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020420491 62027422609
 ซื�อเครื�องปรับอณุหภมูแิบบเพิ�มความชื�นทางการแพทย ์จํานวน
10 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

180,830.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010139925 62017140198  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 341,393.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D62020218206 62027219185
 ซื�อเครื�องเป่าปอด (Spirometer) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

195,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020420004 62027422118
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชร้าชการ จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

10,640.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62010144898 62017145174
 ซื�อBOX, PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S
จํานวน 60 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

121,338.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 910,337.00  

  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 26 กุมภาพันธ 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

D62010144898 62017145174
 ซื�อBOX, PLASTIC,SCREW CAP,URINE 60 ML. 500 S
จํานวน 60 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

121,338.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62020225927 62027226927
 ซื�อเครื�องสื�อการสอนอเิล็กทรอนกิสท์างการแพทย ์จํานวน 14
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

479,990.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020215300 62027216262
 ซื�อหุน่ฝึกการสอนกูช้พีขั �นพื�นฐาน จํานวน 4 ตวั โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

268,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020225667 62027226667
 ซื�อเครื�องวดัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรา่งกาย (Bioelectrical
Impedance Analysis) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

390,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62020418544 62027420649
 ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน ประจําปี 62 ใหก้บั ฝพด.กรก.พอ.
จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,708.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020418250 62027420354
 ซื�อพัดลมตดิเพดานพรอ้มตดิตั �ง จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

44,298.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020417966 62027420066
 ซื�อวสัดซุอ่มแซมตูเ้กบ็ของสํานักงานผูบ้งัคบับญัชา จํานวน 4
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,467.35 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,388,801.35  

  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 26 กุมภาพันธ 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

D62020417524 62027419624
 ซื�อสารควบคมุคณุภาพสําหรับปัสสาวะ 6X12 ML จํานวน 1 BT
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,420.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020416955 62027419057
 ซื�อยา CALCIUM CARBONATE 1500 MG.EQUIVALENT TO
CALCIUM 600 MG. (1 BX/60 TB) จํานวน 100 BX โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

11,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020408127 62027410178
 ซื�อยา KETOCONAZOLE 2% CREAM 5 G. จํานวน 200 TU
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020406560 62027408596  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,256.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020405943 62027407973
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,30
TEST (30 TEST/KIT) จํานวน 5 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

14,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020405395 62027407421
 ซื�อยา DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 MG. (1 BX/500
CP) จํานวน 5,000 CP โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020403075 62027405071
 ซื�อชดุระบบตดิตามแจง้เตอืนอณุหภมูติูเ้กบ็เวชภณัฑ ์จํานวน 1
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 300,226.00  

  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   
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