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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

D65080329313 65087330931

 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องถา่ยภาพอวยัวะสามมติทิาง
เวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ชนดิ ๒ หวัตรวจ (Single Photon
Emission Computed TomographySpect) ยี�หอ้ G.E. รุน่
INFINIA จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

968,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D65080328555 65087330172

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเก็บ
และเรยีกแสดงภาพทางรังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ Vue PACS จํานวน 1 ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D65080328603 65087330220
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องเอกซเรยค์อมพวิเตอรจํ์าลอง
ภาพ (3D CT Simulator) ยี�หอ้ G.E. รุน่ Discovery CT590RT
จํานวน ๑ เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

1,900,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

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

D65080291987 65087293494
 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารทําความสะอาด โรงพยาบาล
ภมูพิลอดลุยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ จํานวน 1 งาน ดว้ย
วธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

38,000,000.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D65080287609 65087289104

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ย
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๑.๕ เทสลา
จํานวน ๑ เครื�อง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-
bidding)

28,996,800.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

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)

รวมหนา้นี� 76,175,897.27 
  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 เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด 
๒ หัวตรวจ (Single Photon Emission Computed Tomogrephy:Spect) ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFINIA    
จำนวน ๑ เครื่อง  
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมแพทย์ทหารอากาศ        
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                   ๙๖๘,๐๐๐  บาท 
๔. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี  ๕ ส.ค.๖๕  . 

เป็นเงิน  ๙๖๘,๐๐๐   บาท 
ราคาต่อหน่วย  ๙๖๘,๐๐๐  บาท 

๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
๕.๑  เป็นราคาท่ีเคยจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามใบส่ังจ้างเลขท่ี     
๐๕๓/๖๕  ลง ๑๓ 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 


