
 

 

      คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง

 

สํานักงาน   0200600040 - กรมแพทยท์หารอากาศ

ชื�อโครงการ   

 

คน้หา      ลา้งตวัเลอืก                                                            คน้หาขั �นสงู

 

 เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ
งบประมาณ

ขอ้มลู
โครงการ

สถานะ
โครงการ

ขั �นตอน
การทํางาน

60076107196
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�อง SPHYGMOMANOMETER (เครื�องวดั
ความดนัโลหติ) จํานวน ๒ รายการ โดยวธิตีกลงราคา

36,900.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076106866
 ซื�อแผน่กรองไวรัส และแบคทเีรยี (FILTER, HEPA) ขนาด
14.9x14.7x6.6 นิ�ว จํานวน ๑ EA โดยวธิตีกลงราคา

15,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076106608
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา พัสดสุายการแพทย ์จํานวน ๒
รายการ โดยวธิตีกลงราคา

278,200.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076106165

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ย
คลื�นเสยีงความถี�สงู ยี�หอ้ GE รุน่ Voluson 730 Pro BT 08
SN A42849 (System ID 0856370377) จํานวน ๑ เครื�อง
โดยวธิตีกลงราคา

192,600.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

60076089584
 ประกวดราคาซื�อยา จํานวน ๓ รายการ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

3,660,363.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

60066134707
 สอบราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรย์
คอมพวิเตอรจํ์าลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี�หอ้ G.E.
รุน่ Discovery CT590RT SN.339731HM2

1,900,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ประกาศราย
ชื�อผูช้นะการ
เสนอราคาขึ�น

เว็บไซต์

60066107623

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเรง่อนุภาค
พลงังานสงู (High Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้
Clinac iX SN.5785 ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

5,080,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

รวมหนา้นี� 11,163,663.00  

  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
 

ยกเลกิรายการโครงการ

   สํานักมาตรฐานการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ (สมจ.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400 FPRO0001   

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ชลลดา บริบูรณ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE  
รุ่น Voluson 730 Pro BT 08 SN A42849 (System ID : 0856370377) จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา  
./หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๑๙๒,๖๐๐                                         บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๙ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน              ๑๙๒,๖๐๐                    บาท   ราคาต่อหน่วย               -               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๓๐/๖๐                                     . 
๔.๒                                                                                                                       . 
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 ารุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ   โดยวิธีตกลงราคา          . 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                           . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๒๗๘,๒๐๐                                            บาท 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)               ๓๑ พ.ค.๖๐                                                 .        

เป็นเงิน             ๒๗๘,๒๐๐                   บาท   ราคาต่อหน่วย            ตามแนบ               บาท 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ราคาที่เคยจัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๐/๖๐                                  .             
๔.๒                                                                                                                       . 
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                                                                                          . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน
หน่วย
นับ

รำคำ/หน่วย รำคำรวม

๑ งำนจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์ C-ARM รุ่น BV PULSERA
SN.01J0FX166/002404,
SN.01J0FX167/002405,
SN.01J0FL137/40

๓ เคร่ือง ๖๙,๕๕๐.๐๐๐๐ ๒๐๘,๖๕๐.๐๐

๒ งำนจ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์ C-ARM รุ่น BV 300
SN.SB0DL00226

๑ เคร่ือง ๖๙,๕๕๐.๐๐๐๐ ๖๙,๕๕๐.๐๐

๒๗๘,๒๐๐.๐๐เป็นเงินทัง้ส้ิน

รำคำต่อหน่วยแนบท้ำยตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณทีไ่ด้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงทีม่ิใช่งำนก่อสร้ำง
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