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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

D65080279191 65087280653

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาระบบตรวจสวนหวัใจและหลอด
เลอืด พรอ้มเครื�องแสดงขอ้มลูดา้นไฟฟ้าและการไหลเวยีนของ
หวัใจและหลอดเลอืดพรอ้มระบบบนัทกึขอ้มลู ยี�หอ้ Philips รุน่
Allura Xper FD20 จํานวน ๑ ชดุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,391,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D65070334471 65077340877
 ประกวดราคาซื�อชดุปฏบิตักิารแพทยฉุ์กเฉนิ กองทพัอากาศ
(MERT,RTAF) จํานวน ๑๔ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

40,653,774.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D65080253636 65087255010
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารประกอบอาหารสําเร็จรปูสําหรับผู ้
ป่วย โรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ
จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

36,850,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D65070205451 65077209759
 ประกวดราคาซื�อTEST KIT, RAPID ANIGEN SARS-COV2
DETERMINATION จํานวน 13,500 TE ดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

1,620,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รายชื�อผูเ้สนอ
ราคาและผล
การพจิารณา

D65080264852 65087266270
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบรหิารจัดการผา้แบบครบวงจร
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) กรมแพทยท์หารอากาศ
จํานวน ๑ งาน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,091,897.27   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D65080115026 65087115771  ซื�อเครื�องปั� มนํ�าอตัโนมตั ิขนาดไมเ่กนิ ๒๐๐ วตัต ์จํานวน ๑
เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

D65080222665 65087223919
 ประกวดราคาซื�อชดุนํ�ายาสําหรับตรวจหาเชื�อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ชนดิ Lyophilized จํานวน ๑๑,๐๑๖ SE ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

4,406,400.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

รวมหนา้นี� 89,018,471.27 
  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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แบบ บก.๐๖ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซ้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑. ช่ือโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมลู
ด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper 
FD20 จำนวน ๑ ชุด 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ                                                                        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๑,๓๙๑,๐๐๐                                     บาท 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี               ๕ ส.ค.๖๕                           .                                                  

เป็นเงิน                    ๑,๓๙๑,๐๐๐                       บาท    
ราคาต่อหน่วย            ๑,๓๙๑,๐๐๐                       บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  เป็นราคาท่ีเคยจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบส่ังจ้างเลขท่ี  
๐๔๕/๖๕  ลง ๗ ก.ย.๖๔ 
๕.๒                                      . 
๕.๓                                      . 

     ๖.  รายช่ือผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
           ๖.๑ น.อ.ไพโรจน์  จอมไธสง 
           ๖.๒ น.ต.ชัยวิตย์  ชูใจ 
           ๖.๓ น.ต.พีรพัฒน์  กันตังกุล 
 
 
 


