
 

 

      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

D61120330933 61127331567
 ซื�อหุน่ฝึกทกัษะการพยาบาลเต็มตวั จํานวน ๑ ตวั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

170,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010084432 62017084604
 ซื�อหุน่จําลองแขนสําหรับฝึกวดัความดนัโลหติ จํานวน ๗ ตวั
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

364,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120329854 61127330488
 ซื�อเครื�องตรวจนับเม็ดเลอืดและเกล็ดเลอืดอตัโนมตั ิจํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

350,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120086050 61127086213
 ประกวดราคาซื�อชดุศนูยก์ลางเฝ้าตดิตามสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ
ชพีจร และความดนัโลหติของผูป่้วยหลอดเลอืดสมอง จํานวน
๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62010082549 62017082713
 ซื�อเครื�องวดัอณุหภมูแิบบไมส่มัผัสรา่งกายระบบอนิฟาเรด
จํานวน ๕ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61090226133 61097226521
 ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๗ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

533,181.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 3,350,121.00  

  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 7 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - 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

D62010081663 62017081827
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

360,590.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120085221 61127085381
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเฝ้าตดิตามการทํางานสญัญาณชพี ผู ้
ป่วยหลอดเลอืดสมองชนดิขา้งเตยีง จํานวน ๓๐ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

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

384,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61090736486 61097737858
 ประกวดราคาซื�อเตยีงสําหรับผูป่้วยที�มภีาวะผดิปกตทิางสมอง
จํานวน ๓๐ เตยีง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

3,300,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090699665 61097700986
 ประกวดราคาซื�อเครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดจิติอล จํานวน ๓ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

11,385,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

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

3,752,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

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

780,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 37,962,090.00  

  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 7 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - 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

D62010086583 62017086765
 ซื�อแผน่กระดานเคลื�อนยา้ยผูป่้วย จํานวน ๒๐ อนั โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120464817 61127465722
 ซื�อยา DIMENHYDRINATE INJECTION,50 MG/ML,1 ML
จํานวน ๑,๐๐๐ AM โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

3,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010086080 62017086260
 ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบสอดแขนอตัโนมตั ิจํานวน ๔
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

230,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

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

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010001658 62017001660
 ซื�อยา CHLORAMPHENICOL 1% EAR DROP 10 ML.
จํานวน ๑๐๐ BT โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,605.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62010085255 62017085429
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๖ รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

90,640.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61120330776 61127331411
 ซื�อหุน่ฝึกปฏบิตักิารพยาบาลเสมอืนจรงิขั �นพื�นฐาน จํานวน ๑
ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

160,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 606,795.00  

  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 7 มกราคม 2562
 โชคชัย ปนเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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