
 

 

      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

D61060493008 61067494241

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยท์รวงอกระบบ
ดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Carestream รุ่�น DRX
ASCEND SN.QG50-15R-1205 K-no.300-8256 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

67,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61030492856 61037493974
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

51,673,846.68 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61060190369 61067190784  ซื�อวสัดแุละอปุกรณ ์จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,114.61 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D61060390814 61067391845
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทยท์ั�วไป จํานวน ๑๕ รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

15,483.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61060364910 61067365868
 ซื�ออะไหลซ่อ่มพัสดแุพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

36,295.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61050427458 61057428511
 ซื�อBAG,TABLET,PLASTIC,11X15 CM.(ซองใสย่าเม็ดมตีรา
กรมแพทย)์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060431026 61067432125
 ซื�อหมกึพมิพเ์พื�อใชใ้นราชการ จํานวน ๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

12,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 51,830,839.29  

  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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


 

 

      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

D61060510933 61067512209  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,028.27 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110158678 60117154790
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

6,821,470.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61020095354 61027095641
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,100,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61010089903 61017089273
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

11,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61030492856 61037493974
 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

51,673,846.68 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61060497670 61067498913
 ซื�อยา Tiletamine 250 mg.Zolazepam 250 mg. จํานวน ๑๐
VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060498586 61067499832  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 101,543.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 81,310,387.95  

  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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


28/6/2561 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

D60120444233 60127440037  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 148,366.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060496365 61067497605

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�อง X-Ray Apparatus
Set,Radiographic,Unit 150 KV,P640 mAs ยี�หอ้ SIEMENS
รุน่ Multi Top 65 KW SN.2855 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060496373 61067497613
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องวดัปรมิาณสารกมัมนัตรังสทีี�
ตอ่มไทรอยด ์(Thyroid Uptake) ยี�หอ้ BIODEX รุน่ ATOMLAB
950 S/N 5532010 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060495823 61067497062

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรช์นดิส
ไปรัล (Spiral Computed, Tomography Scanner) ยี�หอ้ G.E.
รุน่ Lightspeed Plus SN.273477-CNO จํานวน ๑ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

321,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110464556 60117453709
 ซื�อชดุสารเคมเีทยีมใชสํ้าหรับการฝึก จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

149,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060494958 61067496196

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยร์ะบบทางเดนิ
อาหารและไขสนัหลงัระบบดจิติอล (Digital Spot Imaging)
ชนดิควบคมุระยะไกล ยี�หอ้ Shimadzu รุน่ Sonialvision Versa
100 SN.3M5249A26001 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060495056 61067496295

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที�ระบบ
ดจิติอล (Mobile Digital Radiography) ยี�หอ้ G.E. รุน่ Optima
XR220 amx SN.1028343WK0 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

421,312.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,265,478.20  

  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   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
 สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


28/6/2561 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

D61060498586 61067499832  ซื�อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 101,543.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060498230 61067499475
 ซื�อยา VARICELLA VIRUS VACCINE LIVE,0.5 ML (1 BX/1
VIAL) จํานวน ๒๐๐ VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

160,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060498049 61067499294
 ซื�อยา HEPATITIS A,B VIRUS VACCINE,INACTIVED,(1
BX/1 VIAL) จํานวน ๑๐๐ VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

85,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61060497670 61067498913
 ซื�อยา Tiletamine 500 mg.Zolazepam 250 mg. จํานวน ๑๐
VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60110408588 60117398423
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

380,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D60120444233 60127440037  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 148,366.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61060496365 61067497605

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�อง X-Ray Apparatus
Set,Radiographic,Unit 150 KV,P640 mAs ยี�หอ้ SIEMENS
รุน่ Multi Top 65 KW SN.2855 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

75,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 963,509.20  

  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
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