
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  
ยี่ห้อ G.E รุ่น LOGIQE9 SN.119990 US 0 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                     . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๓๒๐,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๓๒๐,๐๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัทยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                             . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๕/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสไปรัล (Spiral 
Computed, Tomograghy Scanner)  ยี่ห้อ G.E รุ่น Lightspeed Plus SN.273477-CNO 
จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                                                              . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๓๒๑,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๓๒๑,๐๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัทยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                             . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๒/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมวัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Drager รุ่น Evita XL จ านวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                              . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๑๔๐,๐๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๑๔๐,๐๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา บริษัทเดรเกอร์เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                    . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๒๕/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ   จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดัน ๒ ระดับ (BI-PAP)  
ยี่ห้อ Vivo รุ่น Vivo 40 และ Vivo 30 จ านวน ๕ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา                                        . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                       ๒๐๓,๓๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๑๙ เม.ย.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน               ๒๐๓,๓๐๐                  บาท   ราคาต่อหน่วย               -                      บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี                                                                      . 
๔.๒  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๑/๖๐                              . 
๔.๓                                                                                                                       . 
๔.๔                                                                                                                       . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
          ๕.๑   น.อ.สยม บุนนาค                                                                                                 . 

๕.๒   น.ท.หญิง อัญชลี สินธวุรรณะ                                                                                 . 
๕.๓   ร.อ.พีรพัฒน์ กันตังกุล                                                                                          . 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/6/2560 สรา้งโครงการ

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

ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื皀�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื洀�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั 洀�นสูง

เลขที洀�โครงการ ชื洀�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั 洀�นตอน
การทํางาน

60066080950  ซื洀�อพัสดุใชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 19,534.99 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60066080823  ซื洀�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,923.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60066080685  ซื洀�อวัสดุ จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 12,400.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60066080713
 ซื洀�อยา CEFTRIAXONE DISODIUM 250 MG. IM. จํานวน
๖๐ VI โดยวธิตีกลงราคา

1,926.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ洀�มโครงการ

60066075350

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื洀�องแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล (Computed
Radiography) และเครื洀�องเอกซเรยร์ะบบดจิติอล (Digital
Radiography) ยี洀�หอ้ CARESTREAM SN.5640 จํานวน ๑
เครื洀�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ebidding)

3,230,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

รา่งเอกสาร e
Bidding/
ประกาศขึ洀�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

59096123871
 สอบราคาจา้งเหมาทําความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ洀�น
ตรง กรมแพทยท์หารอากาศ

991,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

บรหิารสัญญา

59086198633
 สอบราคาจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล่)
อปุกรณ์ฝึกการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (GYROLAB GL
1000 II)

2,000,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

บรหิารสัญญา

รวมหนา้นี皀�  6,258,783.99 

  ลําดับที洀� 1  7 จากทั 洀�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดที洀�ขั 洀�นตอนการทํางานเพื洀�อบันทกึขอ้มลูในขั 洀�นตอนถดัไป
 กดเพื洀�อดูขั 洀�นตอนการทํางานทั 洀�งหมด 

 :เลขที洀�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื洀�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื洀�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


12/6/2560 สรา้งโครงการ

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

ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื팷อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื墙�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั �นสูง

เลขที墙�โครงการ ชื墙�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60066081948
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื墙�องชว่ยหายใจชนิดควบคุม
ปรมิาตรและความดันพรอ้มวัดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ยี墙�หอ้
Drager รุน่ Evita XL จํานวน ๒ เครื墙�อง โดยวธิตีกลงราคา

140,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066081784

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื墙�องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์
ชนิดสไปรัล (Spiral Computed, Tomograghy Scanner)
ยี墙�หอ้ G.E รุน่ Lightspeed Plus SN.273477CNO จํานวน ๑
เครื墙�อง โดยวธิตีกลงราคา

321,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066081681
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื墙�องชว่ยหายใจชนิดควบคุม
ดว้ยแรงดัน ๒ ระดับ (BIPAP) ยี墙�หอ้ Vivo รุน่ Vivo 40 และ
Vivo 30 จํานวน ๕ เครื墙�อง โดยวธิตีกลงราคา

203,300.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066081523
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา ชดุฟื�นฟสูมรรถภาพการทํางาน
ของหวัใจ ยี墙�หอ้ QUINTON รุน่ QTel SN 00523006QT
001412 จํานวน ๑ เครื墙�อง โดยวธิตีกลงราคา

26,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066081439

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื墙�องตรวจสมรรถภาพการ
ทํางานของหวัใจ ขณะออกกําลังกาย (Exercise Stress
Test) ยี墙�หอ้ Quinton รุน่ QStress SN Q5009903 จํานวน
๑ เครื墙�อง โดยวธิตีกลงราคา

60,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066080950  ซื�อพัสดุใชสํ้านักงาน จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 19,534.99 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

60066080823  ซื�อเวชภัณฑ ์จํานวน ๔ รายการ โดยวธิตีกลงราคา 3,923.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิ墙�มโครงการ

รวมหนา้นี팷  773,757.99 

  ลําดับที墙� 8  14 จากทั �งหมด มากกวา่ 42 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดที墙�ขั �นตอนการทํางานเพื墙�อบันทกึขอ้มลูในขั �นตอนถดัไป
 กดเพื墙�อดูขั �นตอนการทํางานทั �งหมด 

 :เลขที墙�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซื�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
ชลลดา บริบูรณ  เจาหนาที่พัสดุ 

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp
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ประกาศจัดซื้อจัดจาง > จัดทําโครงการ > รายการโครงการ

 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื姁�อจดัจา้ง

สํานักงาน    0200600040  กรมแพทยท์หารอากาศ

ชืꊊ�อโครงการ    

คน้หา ลา้งตัวเลอืก คน้หาขั ꊊ�นสูง

เลขทีꊊ�โครงการ ชืꊊ�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มูล
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั ꊊ�นตอน
การทํางาน

60066082450
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องส่งหลอดเลอืดบรรจุเลอืด
เพืꊊ�อตรวจทางพยาธกิรรม แบบสูญญากาศ ยีꊊ�หอ้ AEROCOM
รุน่ AC 2 ม ี๔ สถานี จํานวน ๑ งาน โดยวธิตีกลงราคา

35,310.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066082413

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�อง XRay Apparatus
Set,Radiographic,Unit 150 KVP 640 mAs ยีꊊ�หอ้
SIEMENS รุน่ Multi Top 65 KW SN. 2855 จํานวน ๑
เครืꊊ�อง โดยวธิตีกลงราคา

75,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066082328

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องวัดปรมิาณสารกมัมนัตรังสี
ทีꊊ�ต่อมไทรอยด ์(Thyroid Uptake) ยีꊊ�หอ้ BIODEX รุน่
ATOMLAB 950 S/N 5532010 จํานวน ๑ เครืꊊ�อง โดยวธิี
ตกลงราคา

30,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066082093
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องตรวจหวัใจดว้ยคลืꊊ�นเสยีง
ความถีꊊ�สูง ยีꊊ�หอ้ GE รุน่ Vivid 7 Dimension SN VE 5026v7
จํานวน ๑ เครืꊊ�อง โดยวธิตีกลงราคา

99,831.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066082023
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องส่งหลอดบรรจุเลอืดเพืꊊ�อ
ตรวจทางพยาธกิรรม แบบสูญญากาศ ยีꊊ�หอ้ SWISSLOG รุน่
AIRCO VISION จํานวน ๑ สถานี โดยวธิตีกลงราคา

46,545.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066082015
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องตรวจอวัยวะภายในดว้ย
คลืꊊ�นเสยีงความถีꊊ�สูง ยีꊊ�หอ้ G.E รุน่ LOGIQE9 SN.119990
US 0 จํานวน ๑ เครืꊊ�อง โดยวธิตีกลงราคา

320,000.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

60066081966

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครืꊊ�องส่งหลอดเลอืดบรรจุเลอืด
เพืꊊ�อตรวจทางพยาธกิรรม แบบสูญญากาศ ยีꊊ�หอ้ AEROCOM
รุน่ AC 1000 ม ี๒๖ สถานี จํานวน ๑ งาน โดยวธิตีกลง
ราคา

88,275.00 
 รายละเอยีด/
แกไ้ข 

เพิꊊ�มโครงการ

รวมหนา้นี姁�  694,961.00 

  ลําดับทีꊊ� 1  7 จากทั ꊊ�งหมด มากกวา่ 35 รายการ ยอ้นกลับ 1 2 3 4 5 ถดัไป
หมายเหตุ :การยกเลกิประกาศเชญิชวน ระบบจะยกเลกิโครงการใหอ้ตัโนมตัิ

 กดทีꊊ�ขั ꊊ�นตอนการทํางานเพืꊊ�อบันทกึขอ้มลูในขั ꊊ�นตอนถดัไป
 กดเพืꊊ�อดูขั ꊊ�นตอนการทํางานทั ꊊ�งหมด 

 :เลขทีꊊ�โครงการ สชีมพ ูหมายถงึ โครงการรวมซืꊊ�อรวมจา้ง

ยกเลกิรายการโครงการ

 สํานักมาตรฐานการจัดซืꊊ�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 022706400 FPRO0001 

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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