
      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

D61100174348 61107174685
 ประกวดราคาซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิแรงดดูสงูแบบใชไ้ฟ
๓ ระบบ จํานวน ๒๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

920,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61100111162 61107111372
 ประกวดราคาซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

591,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110073717 61117073861
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�อง DENTAL OPERATING UNIT
COMPLETE SET จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

476,480.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110073351 61117073496
 ซื�อเครื�องกระตกุหวัใจอตัโนมตัชินดิพกพา จํานวน 2 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110073121 61117073265
 ซื�อเครื�องเป่าลมอุน่ (Warmer) จํานวน 5 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

449,935.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110072892 61117073034
 ซื�อเครื�องจี�และตดัเนื�อเยื�อดว้ยไฟฟ้าพรอ้มอปุกรณ ์จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110072552 61117072693  ซื�อซื�อตูป้ลอดเชื�อ จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 490,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,677,415.00 

  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 6 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

D61110072558 61117072699
 ซื�อเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิหมอกควนั) จํานวน 6
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

420,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110072351 61117072491
 ซื�อซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิแบบวดัเสยีงสะทอ้นกลบั จํานวน
1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

4,800,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

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 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61110071831 61117071974
 ซื�อเครื�องตรวจการทํางานในหชูั �นกลาง จํานวน 1 เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

445,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110068336 61117068469
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัเปิดกระโหลกศรษีะ (Craniotomy Set)
จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

441,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110068010 61117068143
 ซื�อซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัไทรอยด ์จํานวน 1 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,546,000.00 

  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 6 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

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

240,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110067944 61117068077  ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัไทรอยด ์จํานวน 1 ชดุ 320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

165,850.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

D61110065955 61117066088
 ซื�อซื�อเครื�องใหค้วามอบอุน่ทารกชนดิควบคมุอณุหภมูโิดย
อตัโนมตัจิากผวิหนังเด็ก จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110065723 61117065853
 ซื�อแผน่กระดานเคลื�อนยา้ยผูป่้วย จํานวน 3 แผน่ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110065293 61117065423
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามหลงัชนดิสั �น จํานวน 9 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

112,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 8,056,350.00 

  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

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 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

D61110065293 61117065423
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามหลงัชนดิสั �น จํานวน 9 ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

112,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

549,050.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110065011 61117065140
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติอตัโนมตัชินดิสอดแขน จํานวน 5
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110064749 61117064878
 ซื�อเครื�องดดูของเหลวชนดิเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน 2 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110064465 61117064594
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัทางศลัยกรรมกระดกู จํานวน 1 ชดุ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110064137 61117064267
 ซื�อชดุเครื�องมอืพื�นฐานทั�วไป จํานวน 1ชดุ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

282,700.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110063644 61117063771
 ซื�อชดุเครื�องมอืควา้นถอนสกรยูดึกระดกูหกั จํานวน 1 ชดุ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

248,360.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,938,610.00 

  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 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 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

D61110056870 61117056985
 ซื�อนํ�ายา CHLORHEXIDINE GLUCONATE,4% W/V,5 L
จํานวน 12 GL โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

8,400.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110037771 61117037859
 ซื�อยา OXYMETAZOLINE HCL 0.05% NASAL SPRAY 10-
15 ML.จํานวน ๕๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

45,475.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110045650 61117045748
 ซื�อชดุเครื�องมอืผา่ตดัทางศลัยกรรมตกแตง่ (Plastic Set)
จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

308,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110052978 61117053084  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน ๑๑ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 154,648.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110052975 61117053081  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 441,110.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110054348 61117054460
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,937.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 978,138.46 

  ลําดบัที� 57 - 63 จากทั �งหมด มากกวา่ 91 รายการ ยอ้นกลบั 6 7 8 9 10 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 พฤศจิกายน 2561
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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

D61110073114 61117073258
 ซื�อเครื�องกดนับแยกชนดิเม็ดเลอืดขาวดจิติอล จํานวน 2
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

29,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110074209 61117074355  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,694.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110075520 61117075665
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4,050 PR โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

173,137.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110074837 61117074982  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 29 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 254,409.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110075135 61117075282  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 225,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

825,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110074680 61117074826  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 6 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,844.20 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 1,605,084.70 

  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 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

D61110065955 61117066088
 ซื�อเครื�องใหค้วามอบอุน่ทารกชนดิควบคมุอณุหภมูโิดย
อตัโนมตัจิากผวิหนังเด็ก (Radiant Warmer) จํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

450,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

825,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110065723 61117065853
 ซื�อแผน่กระดานเคลื�อนยา้ยผูป่้วย (Pad Slide) จํานวน 3 แผน่
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

18,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110072351 61117072491
 ซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิแบบวดัเสยีงสะทอ้นกลบั (OAE
Screening) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

320,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110072552 61117072693
 ซื�อตูป้ลอดเชื�อ (Biosafety cabinet Class ii Type A 2)
จํานวน 1 ตู ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

490,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110065293 61117065423
 ซื�อชดุอปุกรณด์ามหลงัชนดิสั �น (KED Board ,Kendrick
Extrication Device) จํานวน 9 ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

112,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110075520 61117075665
 ซื�อPLUG,EAR,FREE SIZE (EAR PLUG) จํานวน 4,050 PR
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

173,137.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,388,637.50  

  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 พฤศจิกายน 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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