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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

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

D62020463399 62027465794  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,064.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020462962 62027465354  ซื�อพัสดเุพื�อใชใ้นราชการ ใหก้บั นทสส.พอ. จํานวน 7
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,351.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020204833 62027205743  ซื�อแวน่ตาป้องกนัแสงสําหรับผูป้ฏบิตังิานภาคพื�น โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 25,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020461745 62027464124  ซื�อวสัดซุอ่มบํารงุสขุภณัฑห์อ้งนํ�า กวก.พอ. จํานวน 3 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,970.60   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020458327 62027460690  ซื�ออปุกรณสํ์าหรับงานดา้นนริภยัภาคพื�น จํานวน 2 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020483738 62027486253  ซื�อหมกึพมิพเ์ครื�องคอมพวิเตอร ์จํานวน ๑ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 16,710.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 324,740.45  
  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 28 กุมภาพันธ 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62020464761 62027467167  ซื�อCELLULOID STRIP จํานวน 12 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020464250 62027466653  ซื�อโตะ๊ครอ่มเตยีง จํานวน 10 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

D62020463399 62027465794  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,064.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020462962 62027465354  ซื�อพัสดเุพื�อใชใ้นราชการ ใหก้บั นทสส.พอ. จํานวน 7 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,351.80   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020204833 62027205743  ซื�อแวน่ตาป้องกนัแสงสําหรับผูป้ฏบิตังิานภาคพื�น โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 25,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020461745 62027464124  ซื�อวสัดซุอ่มบํารงุสขุภณัฑห์อ้งนํ�า กวก.พอ. จํานวน 3 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,970.60   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 369,230.45  
  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 28 กุมภาพันธ 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62020480272 62027482767  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๔๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 364,980.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020480312 62027482807  ซื�อเครื�องปั�นฮมีาโตครติ จํานวน ๒ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 130,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020482256 62027484763  ซื�อตลบัหมกึเครื�องพมิพ ์จํานวน ๑๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 191,573.10   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020482483 62027484990  ซื�อชดุอา่งลา้นอปุกรณท์างการแพทย ์จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 194,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020482791 62027485298
 ซื�อเครื�องมอืตรวจหแูละตาพรอ้มกระเป๋าแบบใชไ้ฟฉาย
(Otoscope and Opthalmoscope Set) จํานวน ๑๕ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

390,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020483267 62027485777  ซื�อตูค้วบคมุอณุหภมู ิ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑๒ ควิบกิฟตุ) จํานวน
๔ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,212.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020465161 62027467571  ซื�อเครื�องทํานํ�าดื�ม (แบบรอ้น- เย็น) สําหรับผูป่้วย จํานวน 3
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 25,680.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,352,245.10  
  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 28 กุมภาพันธ 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62020479790 62027482283  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 448,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020204833 62027205743  ซื�อแวน่ตาป้องกนัแสงสําหรับผูป้ฏบิตังิานภาคพื�น โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 25,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020479972 62027482465  ซื�อชดุชั �นวางและตูเ้กบ็เวชภณัฑป์ราศจากเชื�อ จํานวน ๑ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 424,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020480010 62027482503  ซื�อตูค้วบคมุอณุหภมูสํิาหรับเกบ็ยาและวคัซนี (ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 12 ลกูบาศกฟ์ตุ) จํานวน ๒ ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 132,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020480059 62027482552  ซื�อเครื�องตรวจวดัสมรรถภาพทางปอด จํานวน ๑ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 195,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020480107 62027482600  ซื�อเครื�องทําความสะอาดเสื�อผา้ตดิเชื�อแบบอตัโนมตั ิ(ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ ๕๐ ปอนด)์ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 214,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020480272 62027482767  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๔๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 364,980.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,803,480.00  
  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 28 กุมภาพันธ 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62020474544 62027477003  ซื�อทอ่บรรจอุอกซเิจนทางการแพทย ์(ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่
๔๐๐ ลติร) จํานวน ๑๗ ทอ่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 102,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020474869 62027477325  ซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า (สําหรับหวักรอฟัน) จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 160,000.00   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  เพิ�มโครงการ

D62020479133 62027481619  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 238,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020445454 62027447731  ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2.IN.) จํานวน
55,720 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 83,580.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62020479581 62027482072  ซื�อBOX,PLASTIC NO.1 WITH LID (DIA.2 IN.) จํานวน
๑๖,๑๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,150.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020479790 62027482283  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 448,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,262,504.60  
  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 28 กุมภาพันธ 2562
 ชลลดา บริบูรณ - 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

D62020477042 62027479522
 จา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดอาคารที�พักบคุลากรทางการ
แพทย ์(ทุง่สกีนั) จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

43,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62020433121 62027435342
 ซื�อยา DEXORYL,EAR DROP,10 GM จํานวน ๓๐ BT โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

9,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020215909 62027216876
 ซื�อเตยีงเข็นผูป่้วยประจํารถพยาบาล จํานวน 4 เตยีง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

480,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62020472024 62027474467
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�และตดัดว้ยกา๊ซอารก์อนพรอ้มอปุกรณ์
สําหรับใชห้า้มเลอืดในระบบทางเดนิอาหาร จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62020474869 62027477325
 ซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า (สําหรับหวักรอฟัน) จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

160,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020474544 62027477003
 ซื�อทอ่บรรจอุอกซเิจนทางการแพทย ์(ขนาดความจไุมน่อ้ย
กวา่ ๔๐๐ ลติร) จํานวน ๑๗ ทอ่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

102,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D62020206427 62027207358  ซื�ออปุกรณก์ารฝึก จํานวน ๓๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 94,747.85 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 3,338,947.85  

  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 28 กุมภาพันธ 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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