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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

D61110392369 61117393056
 ซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 4 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

92,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110391916 61117392603
 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ4 จํานวน 2,200 รมี โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

207,152.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100142164 61107142436

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

6,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100160430 61107160729

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
พรอ้มจอภาพชนดิเคลื�อนยา้ยได ้(Automated External
Defibrillator) จํานวน ๑๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,750,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110316474 61117317010
 ประกวดราคาซื�อโคมไฟผา่ตดัตดิเพดานชนดิโคมคูแ่บบ LED
จํานวน ๒ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110038064 61117038152  ซื�อยา จํานวน ๑๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,567.96 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61110037747 61117037835
 ซื�อTRAP,CAGE,MOUSE,METAL,7 IN X 14 IN X 7 IN
จํานวน ๔๐ EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 10,715,759.96  

  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 26 พฤศจิกายน 2561
 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

D61110383517 61117384172
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

380,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110381411 61117382059
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืถา่งขยายแผลผา่ตดัทาง
สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

850,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110381928 61117382578
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

477,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110378910 61117379554
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัเสน้เลอืด (Vascular Set)
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

620,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110363273 61117363884
 ประกวดราคาซื�อกลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดว้ยระบบ
เลเซอรส์แกน ชนดิภาพกวา้ง จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,752,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61100124655 61107124895
 ประกวดราคาซื�อแผน่รองหลงัเคลื�อนยา้ยผูป่้วยพรอ้มชดุล็อก
ศรีษะ จํานวน ๓๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

666,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090101268 61097101421
 ประกวดราคาซื�อระบบนําวถิผีา่ตดัศลัยกรรมประสาท จํานวน 1
ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 19,745,500.00  

  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 26 พฤศจิกายน 2561
 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

D61110378629 61117379273
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

185,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110378553 61117379196
 ซื�อBATTERY NIMH 4.8V 4AMP/Hour (PN31001504)
จํานวน 25 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

481,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110378495 61117379138
 ซื�อกระเป๋าชว่ยชวีติฉุกเฉนิเบื�องตน้ จํานวน 1 ใบ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

20,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

D61110378456 61117379098
 ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

79,220.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090293139 61097293688
 ประกวดราคาซื�อชดุสวา่นเจาะกระดกูชนดิเปลี�ยนหวัตอ่ได ้ใช ้
พลงังานจากแบตเตอรี�หรอืไฟฟ้า จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,070,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090291998 61097292543
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแชแ่ข็งพลาสมา่แบบเฉียบพลนั จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,200,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 4,836,270.00  

  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 26 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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