
 

 

      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

D61100136813 61107137072

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืดชนดิเคลื�อนยา้ย จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110192782 61117193105  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,521,540.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090668362 61097669622

 ประกวดราคาซื�อเครื�องนึ�งฆา่เชื�อดว้ยไอนํ�า ขนาดไมน่อ้ยกวา่
๑๖๐ ลติร (Sterilizer, Surgical Instrument, Pressurized
Stream) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090736486 61097737858
 ประกวดราคาซื�อเตยีงสําหรับผูป่้วยที�มภีาวะผดิปกตทิางสมอง
จํานวน ๓๐ เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

3,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090342631 61097343302
 ประกวดราคาซื�อเครื�องรักษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสง
เลเซอรแ์บบสเีขยีว แบบ Pattern Scan จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,140,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61090742452 61097743839
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัความอิ�มตวัของออกซเิจนในเลอืด
จํานวน ๓๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

825,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100142164 61107142436

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืด จํานวน 15 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

6,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 18,136,540.00  

  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
  

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 14 พฤศจิกายน 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

D61110174544 61117174835

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเรง่อนุภาค
พลงังานสงู (High Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้ Varian
รุน่ Clinac iX SN.5785 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,083,320.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D61110174072 61117174360

 ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิหมอก
ควนั) และอะไหลซ่อ่มบํารงุชดุกลอ่งบรรจเุวชบรภิณัฑสํ์าหรับ
เคลื�อนยา้ย ชดุโรงพยาบาลเคลื�อนที� ทอ.จํานวน 13 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

113,090.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110173683 61117173969
 ซื�อหนา้กากป้องกนัสารเคม ี- ชวีะทางทหาร จํานวน 2 อนั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

30,788.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110173355 61117173641
 ซื�อINSECT REPELLENT,PERSONAL
APPLICATION,SINGLE USE จํานวน 3,300 EA โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

19,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110172850 61117173134
 ซื�อเครื�องสํารวจและวดัการปนเปื�อนทางรังส ีจํานวน ๑ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100106949 61107107151
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามสญัญาณชพีในหอ้งผา่ตดั
จํานวน ๔ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090699665 61097700986
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน ๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

11,385,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 18,081,998.00  

  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
  

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 14 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

๒. หนวยงานเจาของโครงการ   กรมแพทยทหารอากาศ                                                        ศ                                                                                                           

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๑,๕๒๑,๕๔๐.๐๐                                       บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๑๗  ก.ย.๖๑ 

เปนเงิน       ๑,๕๘๘,๙๕๐.๐๐     บาท  ราคาตอหนวย         ตามแนบ         บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๔.๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง กําหนดราคากลาง พ.ศ.๒๕๖๑   

๔.๒                                                                                                                    .          

๔.๓                                                                                                                          . 

๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 

           ๕.๑ น.ท.หญิง นารีรัตน  รูกิจนา                                                                                   .                                                                                        

.          ๕.๒ น.ท.หญิง พรรณประภา  วัณณรถ                                                                              . 

           ๕.๓ น.ท.หญิง วรกฎ  เจนนัดที                                                                                     .  
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