
7/24/2019 สรา้งโครงการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/control.egp2 1/1

 

 
      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

D62040105297 62047106537  ซื�อเครื�องกรองนํ�าสําหรับหอ้งปฏบิตังิานดา้นการแพทย ์จํานวน
3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 51,360.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62040411202 62047418566  ซื�อยา FOLIC ACID TABLET,5 MG จํานวน 28,000 TB โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 5,600.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060334725 62067336229  ซื�อCOLD INHALANT,2 ML จํานวน 1,700 TU โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 22,100.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62070448284 62077456168

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจหวัใจดว้ยคลื�นเสยีง
สะทอ้นความถี�สงู (ECHOCARDIOGRAPHY) ยี�หอ้ PHILIPS
รุน่ EPIQ7C SN.US217B0507 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

55,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030354932 62037357149  ซื�อจักรยานออกกําลงักาย จํานวน 2 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 98,600.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060169942 62067170701

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

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070446981 62077454844
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องใสแ่รแ่บบอตัราแผป่รมิาณ
รังสสีงู (High Dose Rate) ยี�หอ้ IBT Bebig รุน่ Multi Source
SN.481 จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,643,827.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

รวมหนา้นี� 2,475,687.00  
  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 24 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)
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ชื�อโครงการ   
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 รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
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ขั �น
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การ
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D62070447634 62077455505  จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องดมยาสลบ ยี�หอ้ OHMEDA
รุน่ Aespire จํานวน ๑๐ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 96,300.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030109169 62037109897  ซื�อเครื�องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตั ิจํานวน 1 เครื�อง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62070447023 62077454888

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องไตเทยีม ยี�หอ้ Fresenius
๑๙ เครื�อง ประกอบดว้ย SN.1SXA5103, 1SXA5653,
1SXA5654, 1SXA5655, 2SXAA440, 2SXAA441,
2SXA7134, 2SXA7133, 2SXA7132, 1SXA5104,
SN.1SXA1277, SN.4V5AYK53, SN.6V5AFK75,
SN.6V5AYK77, SN.7V5AHX42 และ SN.0V5ANR44 จํานวน
๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

74,480.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D61120044063 61127044138
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์(แบบไมร่วมอะไหล)่ ยี�หอ้ Konica รุน่ GXR-C40S
SN.GBI16B1547 จํานวน 1 SE โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

105,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62070446185 62077454041  จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�อง CHILLER ยี�หอ้ ACT รุน่ AX
10A SN.1309782 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 148,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070443391 62077451184
 ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องวดัความดนัโลหติแบบอตัโนมตัิ
ยี�หอ้ SMITH รุน่ SMI-6004001 หมายเลขเครื�อง 4018069
จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

12,990.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020241253 62027242327
 ประกวดราคาซื�อเครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ mA. พรอ้มอปุกรณ ์จํานวน ๕ เครื�อง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

7,500,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 7,942,770.00  
  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
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