
 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

D64090755725 64097757806
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาอปุกรณฝึ์กการแกไ้ขการหลงสภาพ
การบนิ AIRFOX ASD จํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,960,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D64100186242 64107193038
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยภ์ายนอกชอ่งปาก
ระบบดจิติอล แบบ 3 มติ ิยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ CS8100SC
3D จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65090470845 65097471924
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาดอาคารภายในกรม
แพทยท์หารอากาศ จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,344,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
จัดทํารา่ง
สญัญา

D65090551769 65097553025
 จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา อุปกรณฝ ึกการแก้ไขการหลง
สภาพการบนิ AIRFOX ASD โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,960,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
จัดทํารา่ง
สญัญา

D64100210189 64107217675
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นมระบบดจิติอล
ยี�หอ้ HOLOGIC รุน่ SELENIA DIMENSIONS 2D จํานวน 1
งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

300,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D64100185445 64107192218

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องดมยาสลบแบบ
อเิล็กทรอนกิสพ์รอ้มเครื�องชว่ยหายใจและภาควเิคราะหก์า๊ซใน
ระบบทางเดนิหายใจพรอ้มเครื�องจดิจามสญัญาณชพียี�หอ้
DRAGERWERK AG จํานวน 2 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

35,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 
บรหิารสญัญา

D65080335523 65087337166
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาระบบนําวถิพีรอ้มชดุอปุกรณป์รับ
เพิ�มประสทิธภิาพการฉายรังสเีชงิปรมิาตรแบบหมนุสําหรับ
เครื�องเรง่อนุภาคพลงังานสงู ฯ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

2,430,800.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 10,119,800.00 

  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

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979

FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 21 กันยายน 2565

ทศพล  คนตรง - เจาหนาที่พัสด ุ

กรมแพทยทหารอากาศ 

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ILUU Uf].ob

n1i1{uao{'r{rtu{uU:crl1 6uffldiut'o6:tuastluav16uorirl{dr u
_i-, J4,

n1:oos0QFto1.lYl [g{1UnOd51{

-

,. iio-ln:,:n:r {rw5nLuil?!.inut qUaifliil-nor.:ut-1-r-m,luau:yr_m:0u,AtBF.ox.l6,Dd.ru:u..o.lru

b. y rurruu{rto{n:rnr:---.n!.u,tr-1ty-d.yLur,_:_ornr-o
)t u- -6n. ? { t,l U'lli !: u l.l16uyl tO: U ofl A 5 5---.-------,---..---.-h,dbo-oq-s------.....,,,--...--, _,_,....--__--_ _,_,...U''tyr

<. iufi riruuo:rnrrnarl (:rnr6'rl6.l) ru iufi,,._-----.,......1ro

[1J1J t.tU -b-db-s,a o- -o..,,, -.. -. - - - -, - - - - -. - -. u 111

:1fi1m0uu1u---._-,, ------b-d!:-o- *qo-o.-----...---.,- u111

<. uyijrfiurrio.l:rnrnax (:rnrdrldr)
; vv ! -

<.,...[d-:.rn:fr,r,0-u.i.o.,i'--rrrd_rr_adl4onru_lffv.u.st?a:r.,b,,_fl_tu.Ur.v_r.r,t_0_r_q_rrua,e6u,.r,{}:.fi o.d1ue

n{ ot .U-:rd"'-"'-"""""'/
d.b

d.en-
I

b.
J eva

:1UtOr,r:l.Jr,rot0! n'ryufl :1n1na1{

u.o u-aflqlq-.rirud-r

b.b _u.vt,1!u__.1-ri.. _i.st u4fl

b.6n -?.U, JL{-6---D.iiUnA01-O1


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง 077-66 จฉ

