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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

D61100136813 61107137072

 ประกวดราคาซื�อเครื�องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบ
ควบคมุจังหวะการเตน้หวัใจและความอิ�มตวัของออกซเิจนใน
เลอืดชนดิเคลื�อนยา้ย จํานวน ๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

800,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

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  บรหิารสญัญา

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

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

D62070496049 62077504778  ซื�อวสัดอุปุกรณสํ์านักงาน ใหก้บั รพ.ทอ.(สกีนั) พอ.จํานวน
111 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 101,907.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070495722 62077504443  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 21 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 126,560.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070495484 62077504199  ซื�อSTRIP,CHEMICAL STEAM INDICATORS,8 IN.(250
PCS) จํานวน 3 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 3,852.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 3,847,839.00 
  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
             :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 26 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/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

D62070494795 62077503495  ซื�อTRAP,RODENT,MECHANICAL,GLUE,1 LB (กาวดกัหนู)
จํานวน 22 PG โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,606.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030322268 62037324342
 ซื�อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคนืและฝึกการใชก้ลอ้ง
มองกลางคนืสําหรับเครื�องฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ
จํานวน ๑ ระบบ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

41,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62070494430 62077503129  ซื�อชดุตรวจสารเสพตดิ จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,360.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070491847 62077500508  ซื�อพัสดใุชใ้นราชการ จํานวน 30 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 97,454.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120072891 61127073037

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องแปลงสญัญาณภาพเอกซเรย์
เป็นระบบดจิติอล (แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ KONICA
MINOLTA รุน่ AERO DR SN.A6C5-00826 จํานวน 1 SE โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

235,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030324694 62037326776  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 37 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 118,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030130798 62037131679  ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบภายนอก (NIBP) ชนดิเคลื�อน
ย ้�ายได ้จํานวน 7 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 59,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 41,546,920.00 
  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
             :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 26 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ
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