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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

D61110471666 61117472505
 ซื�อวสัดอุปุกรณใ์ชใ้นกจิกรรมรณรงคว์นัเอดสโ์ลก กองทพั
อากาศ จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

25,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61110391916 61117392603
 ซื�อกระดาษถา่ยเอกสาร เอ4 จํานวน 2,200 รมี โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

207,152.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

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

920,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110326763 61117327320
 ซื�อเครื�องมอืตรวจกลอ่งเสยีง (Laryngoscope) จํานวน 4
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

84,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110336346 61117336912
 ซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิ จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

490,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61110336074 61117336641
 ซื�อเครื�องฉีดยาหรอืสารละลายแบบอตัโนมตั ิ(Automatic
Syringe Pump) จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

193,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 2,819,652.00  

  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 พฤศจิกายน 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

D61100160430 61107160729

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
พรอ้มจอภาพชนดิเคลื�อนยา้ยได ้(Automated External
Defibrillator) จํานวน ๑๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,750,000.00 
  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

D61110490166 61117491055
 ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

428,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

3,752,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61090277724 61097278223
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจการไดย้นิระดบักา้นสมอง
(Auditory Brainstem Response) จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,500,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61090258212 61097258669
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและวเิคราะหเ์ครื�องชว่ยฟัง จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

545,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D61110038098 61117038186  ซื�อยา จํานวน ๘ รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 464,630.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 10,339,630.00 

  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 30 พฤศจิกายน 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

D61120047351 61127047445

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ (X-RAY
APPARATUS,COMPUTER CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้ DMI
รุน่ REX-325R ขนาด 300 mA/125kVp SN.100349 จํานวน ๑
SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120047134 61127047223

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ (X-RAY
APPARATUS,COMPUTER CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้ DMI
รุน่ GXC-325R ขนาด 300 mA/125kVp SN.GXH127031
จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120046365 61127046450

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ (X-RAY
APPARATUS,COMPUTER CONTROL,MEDICAL) ยี�หอ้DMI
รุน่SEC-31 GX-325R ขนาด300mA/125kVp
SN.GXH1250229 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,250.00 
  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

D61120045759 61127045842
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องอา่นและแปลงสญัญาณภาพ
เอกซเรย ์เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Canon
รุน่ CXDI-55C SN.100560 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

120,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120045516 61127045597

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบจัดเก็บและรับสง่ขอ้มลูภาพ
ทางการแพทยแ์บบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Infinitt
PACS V.3.0.11.4 SN.SFCH1937V2X6 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

96,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120044881 61127044959

 จา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพ
เอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica
Minolta รุน่ Aero DR S/N A6C5-00825 จํานวน 1 SE โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,291,750.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2561

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


11/30/2018 สรา้งโครงการ
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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

D61120044451 61127044527

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica Minolta
รุน่ Aero DR S/N A50D-51402 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120044063 61127044138
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica รุน่ GXR-C40S
SN.GBI16B1547 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

105,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120043521 61127043595
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica รุน่ GXR-C40S
SN.GBI16B1546 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

105,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

780,500.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61110393645 61117394334
 ซื�อเครื�องพน่สารเคมชีนดิสะพายหลงัแบบละอองฝอย (ULV)
จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

116,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61120026737 61127026784
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเรง่อนุภาคพลงังานสงู
(High Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้ Varian รุน่ Clinac
iX SN.5785 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

4,083,320.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 6,324,820.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2561

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D61120075267 61127075414  หุน่สําหรับฝึกฉีดยาเขา้กลา้มเนื�อสะโพก จํานวน 5 ตวั 445,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120074788 61127074935
 จา้งเหมาลา้งทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน
33 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,310.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120074296 61127074441
 ซื�อหมกึพมิพค์อมพวิเตอร ์จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

97,340.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61090342631 61097343302
 ประกวดราคาซื�อเครื�องรักษาโรคจอประสาทตาดว้ยแสง
เลเซอรแ์บบสเีขยีว แบบ Pattern Scan จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,140,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61120072891 61127073037

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปรงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ KONICA MINOLTA รุน่
AERO DR SN.A6C5-00826 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

235,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120072586 61127072731

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�น
ความถี�สงู (ULTRASOUND) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ SSA-660A S/N 15E10Y3116 จํานวน 1 SE
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120072225 61127072371

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ขนาด 300 MA ยี�หอ้
TOSHIBA รุน่ RADREX MRAD-A32S SN.K2C1382226
จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 4,102,650.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2561

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

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

D61120089860 61127090026
 เหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นม
(Mammogram) (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ HOLOGIC รุน่ M -
IV SN.18010075757 จํานวน 1 SE

55,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61110152620 61117152870
 ประกวดราคาซื�อเครื�องอบฆา่เชื�ออตัโนมตัชินดิอณุหภมูตํิ�าดว้ย
ฟอรม์ลัดไีฮด ์จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,975,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D61120065541 61127065671
 ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

7,350.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

D61120065789 61127065919
 ซื�อหมกึพมิพใ์ชก้บัคอมพวิเตอร ์จํานวน 9 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

35,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

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

18,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 
เพิ�มโครงการ

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

600,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข 

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 23,572,950.00 

  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 30 พฤศจิกายน 2561

ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 
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