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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

D61120066944 61127067077
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

301,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110422129 61117422877
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ่งบรรจเุครื�องมอืสําหรับการทําให ้
ปราศจากเชื�อ จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120065799 61127065927
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
48 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

89,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120065789 61127065919
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

35,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120065541 61127065671
 ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

7,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120065242 61127065371
 ซื�อชดุอปุกรณร์ะบบทอ่จา่ยกา๊ซทางการแพทย ์จํานวน 1 ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

498,007.96 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120060862 61127060982
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

903,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 3,435,617.96 

  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 6 ธันวาคม 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

D61120064634 61127064758
 ซื�อรถเข็นผูป่้วยแบบปรับเอนนอนได ้จํานวน 11 คนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

256,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120064269 61127064391
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

37,734.62 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120063999 61127064122
 ซื�อชอ้นสอ้ม ประจํารา้นคา้สวสัดกิาร พอ.จํานวน 1 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120063455 61127063577  ซื�อพัสดใุชสํ้านักงาน จํานวน 17 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 43,997.20 
  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

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

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110440773 61117441560
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืพื�นฐานใสแ่ผน่โลหะดามกระดกู
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

780,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 8,773,731.82 

  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 6 ธันวาคม 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

D61120069386 61127069523
 จา้งจา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1
งาน 84 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

89,880.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

620,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120066944 61127067077
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

301,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110422129 61117422877
 ประกวดราคาซื�อชดุกลอ่งบรรจเุครื�องมอืสําหรับการทําให ้
ปราศจากเชื�อ จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

1,600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61120065789 61127065919
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

35,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120065541 61127065671
 ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

7,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120065242 61127065371
 ซื�อชดุอปุกรณร์ะบบทอ่จา่ยกา๊ซทางการแพทย ์จํานวน 1 ชดุ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

498,007.96 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,152,137.96  

  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 6 ธันวาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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