ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography)
ยี่ห้อ G.E. รุ่น Optima XR220 amx SN.1028343WK0 จานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔๒๑,๓๑๒
บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๒๒ พ.ค.๖๐
.
เป็นเงิน
๔๒๑,๓๑๒
บาท ราคาต่อหน่วย
๔๒๑,๓๑๒
บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
.
๔.๒
.
๔.๓
.
๔.๔
.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ น.อ.สยม บุนนาค
.
๕.๒ น.ท.หญิง อัญชลี สินธุวรรณะ
.
๕.๓ ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล
.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
สุจิตรา นครราช - เจาหนาที่พัสดุ
กรมแพทยทหารอากาศ

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
Thai Government Procurement
ค้นหาข้อมูลโครงการจ ัดซือจ ัดจ้าง
สํานักงาน

0200600040 - กรมแพทย์ทหารอากาศ

ชือโครงการ

ค ้นหา

เลขทีโครงการ

ล ้างตัวเลือก

ค ้นหาขันสูง
จํานวนเงิน
งบประมาณ

ชือโครงการ

ข ้อมูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

จ ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครืองเอกซเรย์เคลือนทีระบบ
ดิจต
ิ อล (Mobile Digital Radiography) ยีห ้อ G.E. รุน
่
60076264530
Optima XR220 amx SN.1028343WK0 จํานวน ๑ เครือง
โดยวิธต
ี กลงราคา

421,312.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

ประกวดราคาจ ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครืองช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด ้วยระบบไมโคร
60066156485
โปรเซสเซอร์ ยีห ้อ EVENT รุน
่ INSPIRATION จํานวน ๔๖
เครือง ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,680,500.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

32,100.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

เพิมโครงการ

50,804,143.08

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

จ ้างเหมาบริการบํารุงรักษา เครืองปอด หัวใจเทียม (HEART
60076264262 LUNG MACHINE) ยีห ้อ Terumo รุน
่ APS1 และ SARN
8000 จํานวน ๒ เครือง โดยวิธต
ี กลงราคา

(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

ประกวดราคาจ ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงพยาบาล
60076131449 ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน
ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซือโต๊ะทํางานสําหรับใช ้ในการจัดกิจกรรมกลุม
่ และ
60076207801
ไมโครโฟนไร ้สาย จํานวน ๒ รายการ โดยวิธต
ี กลงราคา

91,500.00

บันทึกเลขที
รายละเอียด/ และวันทีของ
แก ้ไข
เอกสารและคํา
สัง

ประกวดราคาซือยา จํานวน ๔ รายการ ด ้วยวิธป
ี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,133,838.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

รายชือผู ้เสนอ
ราคาและผล
การพิจารณา

สอบราคาจ ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครืองเอกซเรย์
60066134707 คอมพิวเตอร์จําลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยีห ้อ G.E.
รุน
่ Discovery CT590RT SN.339731HM2

1,900,000.00

รายละเอียด/
แก ้ไข

จัดทําร่าง
สัญญา

60076205522

รวมหน้านี

ขันตอน
การทํางาน

60,063,393.08

ลําดับที 1 - 7 จากทังหมด มากกว่า 35 รายการ
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให ้อัตโนมัต ิ
กดทีขันตอนการทํางานเพือบันทึกข ้อมูลในขันตอนถัดไป
กดเพือดูขนตอนการทํ
ั
างานทังหมด

ย ้อนกลับ

1

2

3

4

5

ถ ัดไป

:เลขทีโครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซือรวมจ ้าง
ยกเลิกรายการโครงการ
สํานักมาตรฐานการจัดซือจัดจ ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400
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