
แบบ กบ.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการจาง เหมาบริการบํารุงรักษา เครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Linear 

Accelerator) ยี่หอ Varian รุน Clinac iZ SN.5785 จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธเีฉพาะเจาะจง                                

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                    กรมแพทยทหารอากาศ                                            . 

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                 ๕,๔๑๔,๒๐๐.๐๐                                         บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง                               ๒ เม.ย.๖๒                               ๆ           

เปนเงิน            ๕,๔๑๔,๒๐๐.๐๐         บาท   ราคาตอหนวย          ๕,๔๑๔,๒๐๐.๐๐            บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑.๑ บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด                                                           .                                                        

๕.๑.๒                                                                                                                       ด                                                                             

๕.๑.๓                                                                                                                       ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

           ๖.๑ น.อ.สยม  บุนนาค                                                                                   .                                                                                        

.          ๖.๒ น.ท.หญิง อาภา  พนาวรรณ                                                                              . 

๖.๓ ร.อ.พีรพัฒน  กันตังกุล                                                                                       ที                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ กบ.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

๑. ช่ือโครงการจาง เหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องเอกซเรยระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) 

ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่หอ G.E.รุน Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง                                

๒. หนวยงานเจาของโครงการ                    กรมแพทยทหารอากาศ                                            . 

๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                     ๗๓๐,๐๐๐.๐๐                                         บาท 

๔. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง                               ๒ เม.ย.๖๒                               ๆ           

เปนเงิน            ๗๓๐,๐๐๐         บาท   ราคาตอหนวย          ๗๓๐,๐๐๐            บาท 

๕. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

๕.๑.๑ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด                                                           .                                                        

๕.๑.๒                                                                                                                       ด                                                                             

๕.๑.๓                                                                                                                       ด                                                                                                                                                                                                                                                      

     ๖.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

           ๖.๑ น.อ.สยม  บุนนาค                                                                                   .                                                                                        

.          ๖.๒ น.ท.หญิง อาภา  พนาวรรณ                                                                              . 

๖.๓ ร.อ.พีรพัฒน  กันตังกุล                                                                                       ที                                                                                        
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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

D62070055768 62077056540  ซื�อพัสดสุายการแพทย ์จํานวน 10 รายการ โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง 13,660.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62060169942 62067170701

 ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาชดุระบบการจัดเกบ็
และเรยีกแสดงภาพทางรังสดีว้ยระบบดจิติอล (PACS) ยี�หอ้
CARESTREAM รุน่ Vue PACS จํานวน ๑ ชดุ ดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding)

599,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  

รา่งเอกสาร e-
Bidding/

ประกาศขึ�น
เว็บไซต ์(รา่ง)

D62070054795 62077055543
 จา้งเหมาบรกิารบํารงุรักษาเครื�องอนุภาคพลงังานสงู (High
Energy Linear Accelerator) ยี�หอ้ Varian รุน่ Clinac ix
SN.5785 จํานวน 1 เครื�อง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

5,414,200.00   รายละเอยีด/
แกไ้ข  เพิ�มโครงการ

D62030264447 62037266114  ซื�อพัสดเุพื�อใชส้นับสนุนภารกจิ ศปพ.พอ. จํานวน 8 รายการ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 60,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  บรหิารสญัญา

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

แกไ้ข  

ขอ้มลูสาระ
สําคญัใน
สญัญา

D62050444968 62057449096  ซื�อKETAMINE URINE TEST DEVICE จํานวน 280 TE โดย
วธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00   รายละเอยีด/

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา (รา่ง)

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

แกไ้ข  

จัดทําและ
ประกาศ ผู ้

ชนะการเสนอ
ราคา

รวมหนา้นี� 20,149,730.40  
  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 3 กรกฎาคม 2562
ธนรัตน วงษชางซื้อ - เจาหนาที่พัสดุ

กรมแพทยทหารอากาศ
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