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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

D61120413682 61127414502  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120413512 61127414332
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,30
TEST/KIT จํานวน 2 KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120413276 61127414097
 ซื�อยาEMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN,10/5 MG. (1
BX/30 TB) จํานวน 6,000 TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

398,040.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110363290 61117363901
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจทางจักษุ (Phoropter) จํานวน 2
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,227,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110421685 61117422432
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและแรง
ดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๒
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,700,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61120410179 61127410993
 ประกวดราคาซื�อระบบจําลองสถานการณสํ์าหรับฝึกการ
พยาบาล ดา้นสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา จํานวน ๑ ระบบ ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,949,135.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61100026215 61107026273
 ประกวดราคาซื�อชดุถา่ยทอดสญัญาณภาพผา่นทางวดิทีศัน์
สําหรับงานผา่ตดัภายในโพรงมดลกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 12,281,425.00  

  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 25 ธันวาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


12/26/2018 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

D61120433038 61127433879
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

129,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120077589 61127077738
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

292,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61120432544 61127433380
 ประกวดราคาซื�อระบบจําลองสถานการณสํ์าหรับฝึกการ
พยาบาลผูป่้วยวกิฤต จํานวน ๑ ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,565,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D61110059842 61117059959
 ซื�อเครื�องทําลายลา้งพษิสะพายหลงัแบบถงัอดัอากาศ จํานวน
๑ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก

950,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120432825 61127433664  ซื�อยา จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,940.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120432614 61127433450  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 259,790.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120431517 61127432352
 ประกวดราคาซื�อระบบจําลองสถานการณสํ์าหรับฝึกการ
พยาบาลผูป่้วยขั �นพื�นฐาน จํานวน ๑ ระบบ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,701,385.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 7,915,565.00  

  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 ธันวาคม 2561
 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

D61120434522 61127435364

 ซื�อALUMINIUM HYDROXIDE 600-960 MG/MAGNESIUM
HYDROXIDE 300-330 MG/SIMETHICONE 60-100 MG
PER 15 ML SYSP 240 ML. จํานวน 100 BT โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120434211 61127435053
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

58,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120077589 61127077738
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

292,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
จัดทํารา่ง
สญัญา

D61120433860 61127434701
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
4 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120433675 61127434517
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
10 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

6,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110059842 61117059959
 ซื�อเครื�องทําลายลา้งพษิสะพายหลงัแบบถงัอดัอากาศ จํานวน
๑ เครื�อง โดยวธิคีดัเลอืก

950,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120433490 61127434332
 ซื�อPAD,70% ETHYL ALCOHOL IMPREGNATED (แผน่ใย
กระดาษชบุแอลกอฮอลสํ์าหรับเชด็แผล) จํานวน 38,000 EA
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

28,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,340,480.00  

  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
  

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 ธันวาคม 2561
 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

D61120436067 61127436913
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

14,074.80 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120435634 61127436477
 ซื�อหมกึพมิพสํ์าหรับเครื�องพมิพเ์ลเซอรเ์จ็ต จํานวน 5 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

145,740.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120077589 61127077738
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

292,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120435135 61127435978  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,100.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120434522 61127435364

 ซื�อALUMINIUM HYDROXIDE 600-960 MG/MAGNESIUM
HYDROXIDE 300-330 MG/SIMETHICONE 60-100 MG
PER 15 ML SYSP 240 ML. จํานวน 100 BT โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

1,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120434211 61127435053
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 5 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

58,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120433860 61127434701
 ซื�อPOVIDONE IODINE SOLUTION 10%,4500 ML จํานวน
4 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,680.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 524,195.30  

  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   
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