
 

 

      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

D61100291222 61107291714
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

51,360.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100251973 61107252409
 ประกวดราคาซื�อเครื�องจี�หา้มเลอืดพรอ้มระบบเชื�อมปิดหลอด
เลอืดดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100291017 61107291509
 ซื�อTEST KIT,HIV DETECTION,FOR HIV 1 HIV 2,1 TEST
จํานวน ๑,๗๐๐ KT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

178,262.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100227513 61107227920  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๑๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 84,909.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61100227279 61107227687  ซื�อวสัดหุบีหอ่ จํานวน ๓๗ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 47,211.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61100290978 61107291470
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

111,670.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090362539 61097363243
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัหมอนรองกระดกูสนัหลงั
กดทบัเสน้ประสาท จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

8,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 11,773,412.00  

  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 29 ตุลาคม 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

D61100105396 61107105598
 ประกวดราคาซื�อเครื�องไตเทยีม ๑๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,794,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100283313 61107283797
 ซื�อAUTOCLAVE BAG 19x23 IN 100 PCS. จํานวน ๓๑ PK
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

102,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100283262 61107283746
 ซื�อชดุใหอ้อกซเิจนชนดิ DISPOSABLE STERILE WATER
340 ML.WITH ADAPTOR (ชดุใหค้วามชื�นระบบปิดพรอ้ม
หวัตอ่) จํานวน ๓,๒๔๓ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

209,173.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090363045 61097363750
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานของหวัใจและ
สญัญาณชพีแบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน ๑๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100283173 61107283657  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๓ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 117,698.93 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100283065 61107283550
 ซื�อเครื�องผนกึสายถงุบรรจโุลหติแบบตั �งโตะ๊ จํานวน ๑ เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

165,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100283033 61107283518
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัทางศลัยกรรมกระดกูพื�นฐาน จํานวน ๒
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 6,789,022.43  

  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 29 ตุลาคม 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

D61090240843 61097241264
 ประกวดราคาซื�อเครื�องวดัความหนาแน่นของกระดกู (Bone
Density) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61100281634 61107282117
 ซื�อเครื�องมอืตรวจกลอ่งเสยีง (Laryngoscope) จํานวน ๕
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

82,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100281359 61107281840  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๙ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,710.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100280994 61107281475
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

156,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100279864 61107280341
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตั ิจํานวน ๔
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

280,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100279688 61107280164
 ซื�อชดุเครื�องมอืเจาะคอ (Tracheostomy Set) จํานวน ๓ ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

342,266.25 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100278151 61107278625
 ซื�อชดุเครื�องมอืตกแตง่แผล (Debridement Set) จํานวน ๓
ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

384,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,273,476.25  

  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
  

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 29 ตุลาคม 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

D61100277432 61107277906
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัฝีคณัฑสตูรและรดิสดีวงทวารหนัก
(Fistula - Hemorrhoid Set) จํานวน 4 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

440,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61100277182 61107277657
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัโดยใชก้ลอ้งสอ่ง (Laparoscope Set)
จํานวน ๒ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090286469 61097286999
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหก์ารทํางานของหวัใจ
ระบบดจิติอล จํานวน ๔ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,520,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090340376 61097341046
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุการใหส้ารละลายชนดิควบคมุ
ปรมิาตรแบบเคลื�อนยา้ย จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090341718 61097342387
 ประกวดราคาซื�อเครื�องควบคมุปรมิาณการใหส้ารละลายชนดิ
ควบคมุปรมิาตร จํานวน ๘ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090342981 61097343652
 ประกวดราคาซื�อชดุคมีจับกระดกู จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

549,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090358726 61097359422
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ้งผา่ตดัทางจักษุพรอ้มระบบวดีทิศัน์
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 9,649,050.00  

  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
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