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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

D62060136338 62067136954  ซื�อชดุอปุกรณก์ารมองเห็นในเวลากลางคนื จํานวน ๕ ชดุ โดย
วธิคีดัเลอืก 14,000,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62070020973 62077021175

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยร์ะบบดจิติอล
(Digital Radiography System) ชนดิ ๒ ตวัรับสญัญาณ ยี�หอ้
G.E.รุน่ Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จํานวน 1
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

730,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070021035 62077021237
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
แรงดนั 2 ระดบั (BI-PAP) ยี�หอ้ VIVO รุน่ VIVO40 จํานวน 5
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

203,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060401554 62067403381  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,550.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62060521745 62067524155
 ซื�ออะไหลซ่อ่มเครื�องชว่ยหายใจ ยี�หอ้ Weinmann รุน่
Medumat Standard A จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

6,313.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62040397717 62047404410
 ซื�อTUBE,BIOLOGICAL RAPID CULTURE
SAMPLING,100S (หลอดทดสอบทางชวีภาพสําหรับเครื�องนึ�ง
ไอนํ�า) จํานวน 1 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62060517151 62067519524  ซื�อยา CLINDAMYCIN INJECTION,150 MG/ML,4 ML
จํานวน 85 VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,000.90   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 14,953,163.90  
  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 1 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

D62060012534 62067012569  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,184.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D62060521574 62067523984  ซื�ออะไหลซ่อ่มบํารงุเครื�องมอืควบคมุพาหะนําโรค (ชนดิหมอก
ควนั) จํานวน 8 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 79,200.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D62070012415 62077012505
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องกรองนํ�าชนดิเคลื�อนที�ได ้
สําหรับเครื�องไตเทยีม ยี�หอ้ ควิแคร ์รุน่ ESY143 SN.153369
จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

19,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62020464250 62027466653  ซื�อโตะ๊ครอ่มเตยีง จํานวน 10 ตวั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,500.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62030427570 62037430182  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060278570 62067279847
 ประกวดราคาจา้งซอ่มภายนอก ระบบผลติแรงดนัสญุญากาศ
มอเตอรไ์ฟฟ้า จํานวน 1 SE ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
(e-bidding)

2,028,060.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62040399669 62047406421  ซื�อSPLINT,UNIVERSAL,FLAT-FOLDER 36 INCHES จํานวน
60 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 52,500.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

รวมหนา้นี� 2,251,344.00  
  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 1 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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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

D62070007934 62077007986
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องชว่ยหายใจเด็ก ชนดิความถี�
สงู ยี�หอ้ SLE รุน่ SLE 5000 จํานวน 3 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง

297,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070006902 62077006948
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องสง่หลอดบรรจเุลอืดเพื�อ
ตรวจทางพยาธกิรรมแบบสญูญากาศ ยี�หอ้ SWISSLOG รุน่
AIRCO VISION 1 สถาน ีจํานวน 1 งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

46,545.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070006105 62077006140
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องผลตินํ�าบรสิทุธิ�แบบอตัโนมตัิ
ชนดิเคลื�อนที�ได ้สําหรับเครื�องไตเทยีม ยี�หอ้ TOPPURE รุน่
60AC SN.55025 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

16,050.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62070004788 62077004809  ซื�อวสัดซุอ่มหลงัคาอาคารปฎบิตักิารสิ�งแวดลอ้ม กวป.พอ.
(อาคาร 2053) จํานวน 4 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 48,670.40   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060241179 62067242300  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 123,713.40   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทํารา่ง
สญัญา

D62070002491 62077002520
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยเ์ตา้นมพรอ้มชดุ
เจาะชิ�นเนื�อระบบดจิติอล ยี�หอ้ G.E.รุน่ Senographe Essential
SN.608891 Bu8 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

730,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62050083435 62057084822  ซื�อพัสดใุชร้าชการ จํานวน 7 รายการ เพื�อจา่ยให ้กวป.พอ.
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,006.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 1,281,984.80  
  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 1 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

D62060464447 62067466557  ซื�อชดุตรวจสารเสพตดิ จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 20,800.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060401034 62067402859  ซื�อยา PHENYTOIN SODIUM INJECTION,50 MG/ML,5ML
จํานวน 62 VI โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,400.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62050339415 62057342900
 ประกวดราคาซื�อชดุหอ้งผา่ตดัสนามแบบเต็นทอ์ดัอากาศ
ประกอบโรงพยาบาลเคลื�อนที� ทอ.จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,778,300.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D62060401864 62067403693  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,853.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62060401351 62067403177  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,920.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070000992 62077001002  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 1,921.19   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060291494 62067292826  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 124,269.80   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 14,005,464.79  
  ลําดบัที� 22 - 28 จากทั �งหมด มากกวา่ 56 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 1 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

https://process3.gprocurement.go.th/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

D62070000717 62077000726  ซื�อยา จํานวน 2 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 950.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060215277 62067216284  ซื�อพัสดสุายสื�อสารอเิล็กทรอนกิส ์จํานวน 3 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 21,850.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62050172670 62057174881  ซื�อจอคอมพวิเตอร ์ขนาด 24 นิ�ว จํานวน 1 รายการ โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง 18,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D62060301506 62067302872  ซื�อยา MANIDIPINE HCL 10 MG,(1 BX/100 TB) จํานวน
600 BX โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 150,228.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62070000423 62077000430  ซื�อBOX, PLASTIC, SCREW CAP, URINE 60 ML จํานวน
500 EA โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 2,022.30   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030325778 62037327869  ซื�อเวชภณัฑ ์จํานวน 30 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 175,660.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

D61090308954 61097309541

 ประกวดราคาจา้งเหมาซอ่มบํารงุรายปี (แบบไมร่วมอะไหล)่
อปุกรณฝึ์กการแกไ้ขการหลงสภาพการบนิ (AIRFOX ASD)
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

1,998,439.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 2,367,149.30  
  ลําดบัที� 29 - 35 จากทั �งหมด มากกวา่ 63 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   
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แบบ กบ.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) 
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E.รุ่น Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง                                

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๗๓๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๒ เม.ย.๖๒                               ๆ           

เป็นเงิน            ๗๓๐,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๗๓๐,๐๐๐            บาท 
๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑.๑ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                                           .                                                        
๕.๑.๒                                                                                                                       ด                                                                             
๕.๑.๓                                                                                                                       ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
           ๖.๑ น.อ.สยม  บุนนาค                                                                                   .                                                                                        
.          ๖.๒ น.ท.หญิง อาภา  พนาวรรณ์                                                                              . 

๖.๓ ร.อ.พีรพัฒน์  กันตังกุล                                                                                       ที                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กบ.๐๖ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ช่ือโครงการจ้าง เหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะช้ินเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ 
G.E.รุ่น Senographe Essential SN.608891 Bu8 จ านวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    กรมแพทย์ทหารอากาศ                                            . 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                     ๗๓๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง                               ๒ เม.ย.๖๒                               ๆ           

เป็นเงิน            ๗๓๐,๐๐๐         บาท   ราคาต่อหน่วย          ๗๓๐,๐๐๐            บาท 
๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑.๑ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากัด                                                                           .                                                        
๕.๑.๒                                                                                                                       ด                                                                             
๕.๑.๓                                                                                                                       ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
           ๖.๑ น.อ.สยม  บุนนาค                                                                                   .                                                                                        
.          ๖.๒ น.ท.หญิง อาภา  พนาวรรณ์                                                                              . 

๖.๓ ร.อ.พีรพัฒน์  กันตังกุล                                                                                       ที                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


