
 คน้หาขอ้มลูโครงการจดัซื�อจดัจา้ง
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ชื�อโครงการ   

คน้หา ลา้งตวัเลอืก คน้หาขั �นสงู

รหสัแผนระดบั
หน่วยจัดซื�อ เลขที�โครงการ ชื�อโครงการ จํานวนเงนิ

 งบประมาณ
ขอ้มลู

 โครงการ
สถานะ

 โครงการ

ขั �น
ตอน

 การ
ทํางาน

D65100344300 65107353144  ซื�อยา จํานวน 3 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 998,524.00 
 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 
บรหิารสญัญา

D65100055454 65107057139
 จา้งบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ RADREX MRAD-A32S ของ
รพ.กองบนิ บน.4 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

90,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100046322 65107047605
 จา้งบรกิารบํารงุรักษา ชดุกลอ้งผา่ตดัทางจักษุพรอ้มอปุกดรณ์
วดีทิศัน ์ยี�หอ้ ZEISS รุน่ OPMI LUMERA 700 ของ รพ.ทหาร
อากาศ (สกีนั) พอ. โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

34,240.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100056622 65107058366
 จา้งบรกิารบํารงุรักษา เครื�องเอกซเรยค์วบคมุดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์ยี�หอ้ DMI รุน่ GXC-325R ของ รพ.กองบนิ บน.5
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

78,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100056188 65107057909
 จา้งบรกิารบํารงุรักษา เครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นเสยีง
ความถี�สงู ยี�หอ้ GE HEAL THCARE รุน่ LOGIQ E9 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

89,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D65100038375 65107039337
 จา้งบรกิารบํารงุรักษาเครื�องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลื�นเสยีง
ความถี�สงู (ULTRASOUND) ยี�หอ้ TOSHIBA รุน่ TUS-X100S
จํานวน ๑ งาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

60,000.00 
 รายละเอยีด/

แกไ้ข 

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

รวมหนา้นี� 2,969,764.00 

  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 
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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
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการ ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ  กรมแพทยทหารอากาศ . 

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๙๙๘,๕๒๔  บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันท่ี  ๒๑ ต.ค.๖๕  . 

รายการท่ี ๑ เปนเงิน        ๖๗๙,๔๕๐        บาท  ราคาตอหนวย        ๑,๓๕๘.๙๐       บาท 

รายการท่ี ๒ เปนเงิน          ๒๕,๖๘๐        บาท  ราคาตอหนวย           ๘๕๖.๐๐       บาท 
รายการท่ี ๓ เปนเงิน        ๒๙๓,๓๙๔        บาท  ราคาตอหนวย        ๑,๔๖๖.๙๗       บาท 

๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

 . 
๕.๑ ราคาที่เคยจัดจางครั้งหลังสุด ภายในระยะ ๒ ปงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขท ี๓๒๔/๖๔ ลง ๑๙ ก.ค.๖๔ 
๕.๒         
๕.๓          . 

 ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
 ๖.๑ น.อ.หญิง ปราณี  อินทรีย       
 ๖.๒ น.ต.หญิง ภูรินุช  ศาลากิจ      
 ๖.๓ ร.อ.หญิง จิราพัชร  เอมพิทักษ 


	สร้างโครงการ
	ราคากลาง (แบบ บก.๐๖) 010-66 ฉ.

