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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

D62070386210 62077392880  จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาระบบผลติอากาศอดัทางการแพทย์
ยี�หอ้ QUINCY จํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 57,780.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070386356 62077393033

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอ็กซเรยช์อ่งปากและ
กะโหลกศรีษะแบบ Digital และระบบสรา้งภาพสามมติพิรอ้ม
อปุกรณ ์รุน่ Veraviewepoc-3D ยี�หอ้ Morita SN.AC-4103
จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

30,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070385248 62077391900
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและแรงดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�อง ยี�หอ้ Hamilton รุน่
c2 SN.8653 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

21,260.00   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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62070384723 62077391368
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจหวัใจดว้ยคลื�นเสยีง
ความถี�สงู ยี�หอ้ GE.รุน่ Vivid E9 SN.VE 94187 จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

298,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070383880 62077390518

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูการสอ่ง
กลอ้ง (Endoscopic Data Filing System) พรอ้มเครื�อง
ถา่ยทอดสญัญาณภาพ ของชดุกลอ้งสอ่งตรวจทางเดนิอาหาร
และลําไสใ้หญช่นดิวดีทิศันพ์รอ้มเครื�องถา่ยทอดสญัญาณและ
ระบบเกบ็ขอ้มลู ๑ ระบบ จํานวน ๔ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

128,400.00   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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 4,147,440.00  
  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 22 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

D62070382650 62077389259

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องชว่ยหายใจผูป่้วยชนดิควบคมุ
ดว้ยปรมิาตรและความดนัพรอ้มวดักา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ยี�หอ้ MAQUET รุน่ Servo l Adult จํานวน 6 เครื�อง โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

192,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060169942 62067170701

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

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060319678 62067321112

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบ
ดจิติอล (Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับ
สญัญาณ ยี�หอ้ CARESTREAM รุน่ DRX Evolution SN.5713
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

963,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62070382197 62077388798
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อ
ตรวจทางพยาธกิรรม แบบสญูญากาศ ยี�หอ้ AEROCOM รุน่ AC
1000 ๒๖ สถาน ีจํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

88,275.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62070374582 62077381072
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องกรองนํ�าสําหรับเครื�องไต
เทยีม ระบบ OR REOS -15H ยี�หอ้ ออิอนเมด รุน่ REOS 15H
1205 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

164,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070374177 62077380656

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยซ์อีารม์ (X-RAY C-
ARM) ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ BV PULSERA
SN.01J0FX166/002404 , SN.01J0FX167/002405 และ รุน่
BV 300 SN.SB0DL00226 จํานวน ๓ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

240,750.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,928,945.00  
  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 22 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

D62070371890 62077378320

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและความดนั ชนดิเคลื�อนยา้ยได ้ยี�หอ้ CAREFUSION
รุน่ LVT 1200 SN E07550 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

8,900.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070107080 62077108890  ซื�อยา MANIDIPINE 20 MG,(1 BX/100 TB) จํานวน 50,000
TB โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 149,265.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

D62060333339 62067334836

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะ
ภายในดว้ยคลื�นความถี�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  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D62020086566 62027086865
 ประกวดราคาซื�อเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุปรมิาตรและแรง
ดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อนยา้ยได ้จํานวน
๒ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,700,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D61090291998 61097292543  ประกวดราคาซื�อเครื�องแชแ่ข็งพลาสมา่แบบเฉียบพลนั จํานวน
๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 2,200,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D61120060862 61127060982  ประกวดราคาซื�อนํ�ายา จํานวน ๑๔ รายการ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 903,480.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060377071 62067378793

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ระบบตรวจสวนหวัใจ
และหลอดเลอืด พรอ้มเครื�องแสดงขอ้มลูดา้นไฟฟ้าและการ
ไหลเวยีนของหวัใจและหลอดเลอืดพรอ้มระบบบนัทกึขอ้มลู
ยี�หอ้ PHILIPS รุน่ Allura Xper FD20 SN 722012/849
จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,391,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

รวมหนา้นี� 7,312,645.00  
  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 22 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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