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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.พ.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
2,720 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 2,720 บาท

ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศ/
4 รายการ
ซื้ออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์/ 6 รายการ
7,110 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 7,110 บาท
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/ 7 รายการ
6,487.62 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.อินคิวบิค/ 6,487.62 บาท
ซื้อหมึกพิมพ์/ 4 รายการ
1,500 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 1,500 บาท
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพัก รอง ผบ.บน.41(2)/
135 บาท เฉพาะเจาะจง หสม.ค.เคหภัณฑ์/ 135 บาท
2 รายการ
ซื้อนาฬิกาแขวนผนัง/ 1 รายการ
320 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/ 320 บาท
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักอาศัย
354.17 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมรีแพร์/ 354.17 บาท
อาคารหมายเลข ป.1089/ 2 รายการ
ซื้อวัสดุซ่อมแซมหน้าต่างบ้านพัก/ 2 รายการ
180 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/ 180 บาท
ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/ 1 รายการ
4,990 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 4,990 บาท
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/ 16 รายการ
20,470 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟ้า/ 20,470 บาท
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/ 11 รายการ
1,914 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชตนาการไฟฟ้า/ 1,914 บาท
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบประปาหน้าอาคาร
13,190.96 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ฟ้าไฉ/ 13,190.96 บาท
บก.บน.41/ 15 รายการ
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันและกาจัดโรค/ 1 รายการ
12,800 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/ 12,800 บาท
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาอาคาร
2,816.78 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมรีแพร์/ 2,816.78 บาท
ท่าอากาศยานทหาร บน.41/ 17 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหน้าสวน
1,525 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมรีแพร์/ 1,525 บาท
เกษตรพอเพียง บน.41/ 1 รายการ
ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/ 1 รายการ
4,990 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 4,990 บาท
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบคอมพิวเตอร์ในการ
6,200 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/6,2000 บาท
รักษาผู้ป่วย รพ.กองบิน บน.41/ 2 รายการ
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบระบบคอมฯ ในการ
4,800 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,800 บาท
รักษาผู้ป่วย รพ.กองบิน บน.41/ 2 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 2,720 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 7,110 บาท
บจก.อินคิวบิค/ 6,487.62 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 1,500 บาท
หสม.ค.เคหภัณฑ์/ 135 บาท

เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
”
”
”

ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/ 320 บาท
หจก.โฮมรีแพร์/ 354.17 บาท

”
”

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/ 180 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 4,990 บาท
หจก.โชตนาการไฟฟ้า/ 20,470 บาท
หจก.โชตนาการไฟฟ้า/ 1,914 บาท
บจก.ฟ้าไฉ/ 13,190.96 บาท

”
”
”
”
”

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/ 12,800 บาท
หจก.โฮมรีแพร์/ 2,816.78 บาท

”
”

หจก.โฮมรีแพร์/ 1,525 บาท

”

ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 4,990 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/6,2000 บาท

”
”

ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,800 บาท

”

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.พ.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซื้อพัสดุใช้ในราชการ/ 9 รายการ
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/ 4 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/ 4 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ในราชการ/ 4 รายการ
ซื้อก๊าซหุงต้ม/ 1 รายการ
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบเครือข่าย
สารสนเทศ/ 2 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ซ่อมแซมห้องนอนเสมียนเวร
บก.บน.41/ 3 รายการ

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
1,239 บาท
1,200 บาท
250 บาท
250 บาท
39,552 บาท
8,580 บาท

วิธีการจัดซื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 1,239 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 1,200 บาท
ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 250 บาท
ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 250 บาท
บจก.กรุงแทพกลการ(1994)/ 39,552 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 8,580 บาท

435 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/ 435 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 1,239 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 1,200 บาท
ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 250 บาท
ร้าน อเบาท์ อิงค์/ 250 บาท
บจก.กรุงแทพกลการ(1994)/ 39,552 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/ 8,580 บาท
หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/ 435 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
”
”
”
”
”

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.61
นามหน่วย มว.จัดหา บน.41
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
5,880 บาท
800 บาท
18,150 บาท
5,000 บาท
19,000 บาท

จ้างเปลี่ยนยางรถเครื่องทุ่นแรง/ 4 รายการ
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด/ 1 รายการ
จ้างล้างอัดขยายภาพสี/ 4 รายการ
จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์/ 2 รายการ
จ้างซ่อมประตูห้องรับรอง อาคารรับรองพระ
บรมวงศานุวงศ์และผู้ติดตามเสด็จ/ 1 รายการ
จ้างบริการเปลี่ยนถอดยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ/
4,060 บาท
5 รายการ
ซื้อข้าวสารเจ้าชนิด 5%/ 1 รายการ
1,269,000 บาท

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/5,880 บาท
ร้าน เก็สเซนเตอร์/ 800 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/ 18,150 บาท
ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ 5,000 บาท
ร้าน เอ็น.เอ.อลูมิเนียม/ 19,000 บาท

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/5,880 บาท
ร้าน เก็สเซนเตอร์/ 800 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/ 18,150 บาท
ร้านเจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ 5,000 บาท
ร้าน เอ็น.เอ.อลูมิเนียม/ 19,000 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
”
”
”

เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/ 4,060 บาท

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/ 4,060 บาท

”

องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์/
1,269,000 บาท

”

วิธีการจัดซื้อ
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์/
1,269,000 บาท
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย/
1,320,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

