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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

D61080571794 61087572868

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
แรงดนั 2 ระดบั (BI-PAP) ยี�หอ้ Vivo รุน่ Vivo40 จํานวน 5
เครื�อง ประกอบดว้ย SN A 360378, A 360621, A 100359, B
210573 B 210574 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

203,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080571128 61087572202

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าภายในหวัใจ
(เครื�องตรวจรักษาหวัใจเตน้ผดิปกต ิพรอ้มอปุกรณ)์ ยี�หอ้ EP
med Systems รุน่ EP-Workmate SN HPW 6400 จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

375,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080192672 61087193106

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องใสแ่รแ่บบอตัรา
แผป่รมิาณรังสสีงู (High Dose Rate) ยี�หอ้ IBT Bebig รุน่
Multi Source SN.481 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,565,550.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080175099 61087175496

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอร ์แบบ Multislice (Computed Tomography)
ยี�หอ้ SIEMENS รุน่ SOMATOM Definition AS + Excel
Edition SN.65771 จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,724,250.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61080189188 61087189618

 ประกวดราคาจา้งจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
เตา้นมพรอ้มชดุเจาะชิ�นเนื�อระบบดจิติอล ยี�หอ้ G.E. รุน่
Senographe Essential SN.608891 Bu8 จํานวน ๑ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

696,570.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D61060047379 61067047446
 ประกวดราคาซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,540,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 7,054,329.00  

  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 27 สิงหาคม 2561
 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

D61080579181 61087580272

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ปรมิาตรและความดนั ชนดิมรีะบบอยา่เครื�องอตัโินมตั ิยี�หอ้
Hamilton รุน่ 159001 SN.3705 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

35,740.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080578762 61087579852
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ยี�หอ้ SLE
รุน่ SLE 2000 SN FL20763 (2011) จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

30,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D60120031506 60127031150
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์คลื�อนที� (แบบไม่
รวมอะไหล)่ ยี�หอ้ SHIMADZU รุน่ UM150M ขนาด 300 MA
SN.0161005401 จํานวน ๑ SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

81,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

D61050001294 61057001296
 ประกวดราคาซื�อชดุเครื�องมอืตรวจรักษาทางทนัตกรรม ๓ ชดุ
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,590,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D61080571794 61087572868

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
แรงดนั 2 ระดบั (BI-PAP) ยี�หอ้ Vivo รุน่ Vivo40 จํานวน 5
เครื�อง ประกอบดว้ย SN A 360378, A 360621, A 100359, B
210573 B 210574 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

203,300.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080571128 61087572202

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจคลื�นไฟฟ้าภายในหวัใจ
(เครื�องตรวจรักษาหวัใจเตน้ผดิปกต ิพรอ้มอปุกรณ)์ ยี�หอ้ EP
med Systems รุน่ EP-Workmate SN HPW 6400 จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

375,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D61080285806 61087286503
 ประกวดราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร กวป.พอ. จํานวน
๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

949,659.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 3,264,699.00  

  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 27 สิงหาคม 2561
 ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ
 กรมแพทยทหารอากาศ
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