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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

D62060245710 62067246852
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องฝึกสรรีวทิยาการ
บนิ(แบบรวมอะไหล)่ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

D62060301506 62067302872  ซื�อยา MANIDIPINE HCL 10 MG,(1 BX/100 TB) จํานวน 600
BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 150,228.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62060401554 62067403381  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,550.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62060526730 62067529183

 จา้งจา้งซอ่มภายนอก X-RAY
APPARATUS,RADIOGRAPHIC,MEDICAL,300 MA,125 KV
ยี�หอ้ Shimadzu รุน่ UD 150L-40E No.0162R81708 จํานวน 1
SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

70,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030379254 62037381669  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 40 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 113,748.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060525715 62067528156

 จา้งจา้งซอ่มภายนอก เครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบ
อตัโนมตั ิชนดิเคลื�อนยา้ยได ้(AUTOMATED EXTERNAL
DEFIBRILATOR)S/NX151782893 ยี�หอ้ Zoll รุน่ AED Plus
จํานวน 1 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,700.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,518,886.00  
  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 มิถุนายน 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

D62060241179 62067242300  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 123,713.40   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62060522497 62067524913  ซื�ออปุกรณสํ์าหรับงานดา้นนริภยัภาคพื�น จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,012.95   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

7,500,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060521745 62067524155
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องชว่ยหายใจ ยี�หอ้ Weinmann รุน่
Medumat Standard A จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,313.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060521574 62067523984  ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิหมอก
ควนั) จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060518909 62067521295  ซื�อไสก้รองเครื�องกรองนํ�า จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 10,250.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62040396844 62047403499  ซื�อกระป๋องทิ�งของแหลม พลาสตกิสแีดง ชนดิปลดหวัเข็ม
ขนาด 5x7 นิ�ว จํานวน 130 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,890.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 7,759,379.35  
  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 28 มิถุนายน 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

D62060333749 62067335248  ซื�อLABEL, SELF ADHESIVE, PAPER, RECTANGULAR, 8
CM X 25 CM, 2000S จํานวน 50 RO โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,725.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62060517151 62067519524  ซื�อยา CLINDAMYCIN INJECTION,150 MG/ML,4 ML
จํานวน 85 VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,000.90   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060516599 62067518969  ซื�อยา TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM,0.1%,15 G
จํานวน 200 TU โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,210.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62040410491 62047417833  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 15 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 82,850.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D61120066944 61127067077  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 301,300.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62020217483 62027218458  ซื�อเครื�องปั� มสําหรับฉีดนํ�ายาฟอรม์าลนิ จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 95,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62050417725 62057421704  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,370.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 505,455.90  
  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 28 มิถุนายน 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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