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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

D62060483018 62067485200

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
เคลื�อนที�ระบบดจิติอล (Mobile Digital Radiography) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ DRX Revolution SN.2009 จํานวน 1
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

680,520.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62060333339 62067334836

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ G.E.รุน่ LOGIQE9
SN.119991 US8 , 119990 US 0 , 112991 US 5 จํานวน 3
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080115006 62087115995  ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องควบคมุอณุหภมู ิจํานวน 3 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 14,213.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070096478 62077098111

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องชว่ยหายใจชนดิ
ควบคมุปรมิาตรและแรงดนัพรอ้มเครื�องผลติอากาศชนดิเคลื�อน
ยา้ยได ้ยี�หอ้DRAGER รุน่CARINA จํานวน ๓๒ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,712,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080113931 62087114913  จา้งซอ่มภายนอก พรอ้มยา้ยตดิตั �งชดุกรองนํ�าบรสิทุธิ�โดยผา่น
UV LIGHT จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060364431 62067366102

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องถา่ยภาพอวยัวะ
สามมติทิางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ชนดิ ๒ หวัตรวจ (SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY SPECT)
ยี�หอ้ G.E.รุน่ INFENIA SN.17673 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

968,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 57,846,133.00 
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
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

D62080111452 62087112416  ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องมอืแพทย ์จํานวน 4 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 28,560.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030544413 62037547657  ซื�อเครื�องสอ่งไฟรักษาภาวะตวัเหลอืงแบบ LED จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 240,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62080110390 62087111349
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ
ยี�หอ้ Heart SinesamaritanPad รุน่ SAM 350P จํานวน 1
รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

55,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060169942 62067170701

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเก็บ
และเรยีกแสดงภาพทางรังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ Vue PACS จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080109547 62087110501  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเล็กทรอนกิส ์จํานวน 2 รายการ เพื�อจา่ย
ให ้กกบ.บก.พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,900.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62080108590 62087109541  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 26 รายการ เพื�อ
จา่ยให ้กรก.พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 97,163.82   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060259669 62067260871

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี�หอ้ G.E. รุน่
Discovery CT590RT SN.339731HM2 จํานวน 1 เครื�อง ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,900,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 2,940,823.82 
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


8/6/2019 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

D62060483018 62067485200

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
เคลื�อนที�ระบบดจิติอล (Mobile Digital Radiography) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ DRX Revolution SN.2009 จํานวน 1
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

680,520.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060540876 62067543472
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดโรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

53,490,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62060333339 62067334836

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ G.E.รุน่ LOGIQE9
SN.119991 US8 , 119990 US 0 , 112991 US 5 จํานวน 3
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

960,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080115006 62087115995  ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องควบคมุอณุหภมู ิจํานวน 3 รายการ โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 14,213.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070096478 62077098111

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องชว่ยหายใจชนดิ
ควบคมุปรมิาตรและแรงดนัพรอ้มเครื�องผลติอากาศชนดิเคลื�อน
ยา้ยได ้ยี�หอ้DRAGER รุน่CARINA จํานวน ๓๒ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,712,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62080113931 62087114913  จา้งซอ่มภายนอก พรอ้มยา้ยตดิตั �งชดุกรองนํ�าบรสิทุธิ�โดยผา่น
UV LIGHT จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060364431 62067366102

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องถา่ยภาพอวยัวะ
สามมติทิางเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ชนดิ ๒ หวัตรวจ (SINGLE
PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY SPECT)
ยี�หอ้ G.E.รุน่ INFENIA SN.17673 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

968,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 57,846,133.00 
  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
             :เลขที�โครงการ สฟ้ีา หมายถงึ โครงการมาตรา7

ยกเลกิรายการโครงการ

   กองการพัสดภุาครัฐ (กพภ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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