
 

 

      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

D65120270251 65127254164

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและแรงดนัชนดิมรีะบบหยา่เครื�องอตัโนมตัแิบบเคลื�อน
ยา้ยได ้ยี�หอ้ Drager รุน่ Savina 300 จํานวน ๑๕ เครื�อง โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

782,437.50 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
เพิ�มโครงการ

D65120269984 65127253894
 จา้งจา้งเหมาบคุคลประจําอาคารศนูยก์ารเรยีนรูป้ฏบิตักิาร
พยาบาล วพอ.พอ.(อาคารหมายเลข ๒๑๐๗) จํานวน 1 อตัรา
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

80,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทํารายงาน
ขอซื�อขอจา้ง
และแตง่ตั �ง

คณะกรรมการ

D65110488342 65117490405
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจวเิคราะหส์ารเคม ี(FTIR) จํานวน ๑
เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

2,692,666.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D65120071954 65127072152
 ประกวดราคาซื�อเครื�องสลายนิ�วระบบทางเดนิปัสสาวะ (ชนดิ
เลเซอร ์แบบที� 1) จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์
(รา่ง)

D65100174606 65107179976
 ประกวดราคาซื�อยา INFLUENZA VIRUS
VACCINE,QUADRIVALENT 0.5 ML, (1 BX/1 VIAL) จํานวน
๓,๕๐๐ EA ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

992,425.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D65120105168 65127105447
 ประกวดราคาซื�อเครื�องตรวจและจี�รักษาภาวะหวัใจเตน้ผดิ
จังหวะ (ชนดิ 3 มติ ิแบบที� 1) จํานวน 1 เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

13,000,000.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต์

D65110463709 65117465715
 ซื�อรถเข็นถงัแกส๊ทางการแพทย ์(แบบที� 3) จํานวน ๑ คนั โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง

2,800.00 
  รายละเอยีด/

แกไ้ข  
บรหิารสญัญา

รวมหนา้นี� 21,550,328.50  

  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

   กองระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบญัชกีลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ตอ่ 6704 4647
4958 6978 6979
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วันที่ 15 ธันวาคม 2565
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กรมแพทยทหารอากาศ

 (/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp)

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


แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน ชนิดมีระบบหย่า
เครื่องอัตโนมัติแบบเคล่ือนท่ีได้ ยี่ห้อ Drager รุ่น Savina 300 จ านวน ๑๕ เครื่อง  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  กรมแพทย์ทหารอากาศ                                              .                                             
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                                      ๑,๐๔๓,๒๕๐                           บาท 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี                      ๑๔ ธ.ค.๖๕                                .                                                  

เป็นเงิน              ๗๘๒,๔๓๗.๕๐           บาท  ราคาต่อหน่วย               ๕๒,๑๖๒.๕๐           บาท 
๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ บริษัทเดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                                                                                        
๕.๒                                                . 
๕.๓                                                . 

     ๖.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
            ๖.๑ น.อ.ไพโรจน์  จอมไธสง            
            ๖.๒ น.ต.ชัยวิตย์  ชูใจ             
            ๖.๓ น.ต.พีรพัฒน์  กันตังกุล 

 
 
 
 
 
 
 


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 123-66 จฉ.

