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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ค.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
ราคากลาง
44,160 บาท
5,499.80 บาท
1,185 บาท

ซื้อก๊าซหุงต้ม/1 รายการ
ซื้ออะไหล่แม่ปั๊มคลัทซ์
ซื้อพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการสุ่มตรวจ
สารเสพติดกาลังพล บน.41 ประจาปี 61
/2 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการเพื่อใช้ในภารกิจ รับ-ส่ง
2,820
เสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์/3 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการเพื่อใช้ในภารกิจ รับ-ส่ง
1,150
เสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์/1 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ป้องกันและกาจัดโรค/3 รายการ 24,000
ซื้อพัสดุเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
36,840
ตรวจรักษาผู้ป่วย/6 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ราชการ/4 รายการ
5,016
ซื้อพัสดุ/1 รายการ
1,150
ซื้ออะไหล่รถยนต์/14 รายการ
14,626.90
ซื้ออะไหล่รถยนต์/2 รายการ
6,850
ซื้ออะไหล่รถยนต์/6 รายการ
7,907.30
ซื้ออะไหล่ชุดเพลา P.T.O. รถเทท้าย/
4,950
1 รายการ
ซื้ออะไหลเพลาพีเนียนพร้อมชุดลูกปืน
4,980
รถตัดหญ้ายี่ห้อ FORD/1 รายการ
ซื้อพัสดุซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยและ
23,375
สถานที่ราชการ ช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 1/
16 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/4 รายการ
9,512.30
ซื้อไฟสัญญาณสาหรับรถยนต์/1 รายการ
4,000
ซื้อพัสดุ/6 รายการ
5,150

วิธีการจัดซื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/44,160 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.สรสิทธิซัพพลายส์/5,499.80 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,185 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/44,160 บาท
บจก.สรสิทธิซัพพลายส์/5,499.80 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,185 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/2,820 บาท

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/2,820 บาท

”

บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/1,150 บาท

ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/1,150 บาท

”

บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/24,000 บาท
บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/36,840 บาท

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/24,000 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/36,840 บาท

”
”

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/5,016 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,150 บาท
หจก.ณัจพ์อะไหล่ยนต์/14,626.90 บาท
ร้าน พี่น้องการเบาะ/6,850 บาท
บจก.อานวยมอเตอร์แอร์/7,907.30 บาท
ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/4,950 บาท

”
”
”
”
”
”

บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/4,980 บาท

ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/4,980 บาท

”

บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/23,375 บาท

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/23,375 บาท

”

บาท เฉพาะเจาะจง บจก.อินคิวบิค/9,512.30 บาท
บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/4,000 บาท
บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/5,150 บาท

บจก.อินคิวบิค/9,512.30 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/4,000 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/5,150 บาท

”
”
”

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/5,016 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,150 บาท
หจก.ณัจพ์อะไหล่ยนต์/14,626.90 บาท
ร้าน พี่น้องการเบาะ/6,850 บาท
บจก.อานวยมอเตอร์แอร์/7,907.30 บาท
ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/4,950 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ค.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

19.
20.

ซื้ออะไหล่รถยนต์/18 รายการ
ซื้อพัสดุซ่อมแซมแผงบังตาบ้านพักอาศัย
รอง ผบ.บน.41(1)/3 รายการ
ซื้ออะไหล่ฝาเกจวัดแรงดันน้าประปา
ดับเพลิง/3 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ราชการ/2 รายการ
ซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก/1 รายการ
ซื้อพัสดุซ่อมแซมห้องน้าภายในอาคารรับรอง
พิเศษ ทกท.บน.41/9 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในภารกิจ รับ-ส่ง เสด็จฯ/
2 รายการ
ซื้อกระดานไวท์บอร์ด พร้อมกรอบไม้
ขนาด 80x120 ซม./1 รายการ
ซื้อตลับหมึก Brother Fax 2820
(TN-2025)/1 รายการ
ซื้อกระดาษ A4/1 รายการ
ซื้อวัสดุสาหรับซ่อมแซมฝ้าเพดาน/6 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ทาความสะอาด/11 รายการ
ซื้ออะไหล่ชุดวาล์วลมเบรก รถบรรทุก
เทท้าย/1 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้าพุบ้านพัก
รับรอง ผบ.บน.41/12 รายการ
ซื้อวัสดุทาสีบริเวณหน้าห้องรับรองพิเศษ
ทกท.บน.41/5 รายการ
ซื้อพัสดุทาแบบโครงการก่อสร้าง/5 รายการ
ซื้อเวชภัณฑ์ รพ.กองบิน/2 รายการ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
55,281.55 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/55,281.55 บาท
5,275 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./5,275 บาท
8,645.60 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สรสิทธิ ซัพพลายส์/8,645.60 บาท

บจก.สรสิทธิ ซัพพลายส์/8,645.60 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60
”

11,650 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อเบาท์ อิงค์/11,650 บาท
790 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/790 บาท
11,336 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./11,336 บาท

ร้าน อเบาท์ อิงค์/11,650 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/790 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./11,336 บาท

”
”
”

13,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัยพ์ ซัพพลาย/13,000 บาท

ร้าน พูนทรัยพ์ ซัพพลาย/13,000 บาท

”

2,070 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/2,070 บาท

ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/2,070 บาท

”

2,050 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,050 บาท

ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,050 บาท

”

ร้าน เจริญก๊อปปี้ เซ็นเตอร์/12,000 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./1,906 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/9,370 บาท
ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/9,950 บาท

”
”
”
”

8,285 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/8,285 บาท

ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/8,285 บาท

”

9,795 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/9,795 บาท

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/9,795 บาท

”

7,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/7,000 บาท
12,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ซัพพลาย/12,000 บาท

ร้าน พี.เอ.สแควร์/7,000 บาท
ร้านพูนทรัพย์ ซัพพลาย/12,000 บาท

”
”

12,000
1,906
9,370
9,950

บาท
บาท
บาท
บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจริญก๊อปปี้ เซ็นเตอร์/12,000 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./1,906 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/9,370 บาท
ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/9,950 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/55,281.55 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.โอ.พี./5,275 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ค.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
58.
59.
50.
51.
52.
53.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซื้อหม้อลม Master Brake รถขนขยะ/
1 รายการ
ซื้อวัสดุป้องกันและกาจัดโรค/3 รายการ
ซื้อแบตเตอร์รี่ไฟฉุกเฉินทางการแพทย์/
1 รายการ
ซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ/3 รายการ
ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ
HP LaserJet/1 รายการ
ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก/
10 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/5 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/3 รายการ
ซื้อม่านปรับแสงในอาคารรับรองพิเศษ
ท่าอากาศยานทหาร บน.41/5 รายการ
ซื้ออะไหลรถยนต์/14 รายาการ
ซื้ออะไหล่รถพยาบาล/3 รายการ
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าใช้ราชการ/
11 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดดิส/1 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/5 รายการ
ซื้ออะไหล่รถยนต์/9 รายการ
ซื้ออะไหล่รถยนต์/15 รายการ
ซื้อก๊าซหุงต้ม/1 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ในการรับ-ส่งเสด็จ/3 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
9,900 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/9,900 บาท
24,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/24,000 บาท
1,9000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,900 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน อาร์ทตี้ กรุ๊ป/9,900 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/24,000 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/1,900 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60
”

8,475 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/8,475 บาท

ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/8,475 บาท

”

3,300 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อเบาท์ อิงค์/3,300 บาท

ร้าน อเบาท์ อิงค์/3,300 บาท

”

10,047.30 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/10,047.30 บาท

ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/10,047.30 บาท

”

3,326.63 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.อินคิวบิค/3,326.63 บาท
50,500 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์/50,500 บาท
15,712 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีลาผ้าม่าน/15,712 บาท

บจก.อินคิวบิค/3,326.63 บาท
บจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์/50,500 บาท
ร้าน ลีลาผ้าม่าน/15,712 บาท

”
”
”

18,922.95 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/18,922.95 บาท
2,568 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.อานวยมอเตอร์แอร์/2,568 บาท
57,570.28 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.อินคิวบิค/57,570.28 บาท

ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/18,922.95 บาท
บจก.อานวยมอเตอร์แอร์/2,568 บาท
บจก.อินคิวบิค/57,570.28 บาท

”
”
”

2,500
7,500
7,045.95
18,858.75
43,392
20,090

ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,500 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/7,500 บาท
หจก.ณัจพ์อะไหล่ยนต์/7,045.95 บาท
ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/18,858.75 บาท
บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/43,392 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/20,090 บาท

”
”
”
”
”
”

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,500 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/7,500 บาท
หจก.ณัจพ์อะไหล่ยนต์/7,045.95 บาท
ร้าน รวมอะไหล่ยนต์/18,858.75 บาท
บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/43,392 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/20,090 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ค.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

54.

ซื้อผ้าระบาย/3 รายการ

55.

ซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ/3 รายการ
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2047/
3 รายการ
ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาและผ้าเพดานอาคาร
หมายเลข 2041/6 รายการ
ซื้ออะไหล่กระบะตัดหญ้า รถตัดหญ้า/
4 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า/7 รายการ

56.
57.
58.
59.

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
40,250 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/40,250 บาท
4,190 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/4,190 บาท

ร้าน พี.เอ็น.ออลล์ กู๊ดส์/4,190 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

5,275 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/5,275 บาท

หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/5,275 บาท

”

6,450 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/6,450 บาท

ร้าน พี.เอ.สแควร์/6,450 บาท

”

5,457 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สรสิทธิ ซัพพลายส์/5,457 บาท

บจก.สรสิทธิ ซัพพลายส์/5,457 บาท

”

19,550 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โซตนาการไฟฟ้า/19,550 บาท

หจก.โซตนาการไฟฟ้า/19,550 บาท

”

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/40,250 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1.

จ้างเปลี่ยนสลับยางรถเติมเชื้อเพลิง
อากาศยาน/1 รายการ
จ้างบริการเปลี่ยนถอดยาง และตั้งศูนย์
ถ่วงล้อ/3 รายการ
จ้างเหมาบุคคลประจาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด บน.41/1 รายการ
จ้างเหมาบุคคลประจาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด บน.41/1 รายการ
จ้างบริการเปลี่ยนถอดยาง และตั้งศูนย์
ถ่วงล้อ/3 รายการ
จ้างถอดสลับยางรถบรรทุกเทท้าย/1
รายการ

2.
3.
4.
5.
6.

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
2,500 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/2,500 บาท

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/2,500 บาท

3,410 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/3,410 บาท

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/3,410 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

54,000 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวี อุ่นตุ่น/54,000 บาท

น.ส.วิภาวี อุ่นตุ่น/54,000 บาท

”

54,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิตรี พรหมอ้น/54,000 บาท

นางสาววิตรี พรหมอ้น/54,000 บาท

”

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/2,650 บาท

”

บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/360 บาท

”

2,650 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/2,650 บาท
360 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง/360 บาท

