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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ย.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซื้อพัสดุปรับปรุงลานจอดรถ ผชย.บน.41
/1 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/1 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/4 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/4 รายการ
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องสุขาภายใน
อาคาร บก.บน.41/8 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/14 รายการ
ซื้อหมึกเติมเครื่องโทรสาร/1 รายการ
ซื้อเครื่องโทรสาร/1 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/1 รายการ
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ในการรับ-ส่ง เสด็จ/2 รายการ
ซื้อพัสดุใช้ราชการ/3 รายการ
ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/2 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหน้า
บก.บน.41/9 รายการ
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพัก
รับรอง ผบ. บก.บน.41
ซื้อม่านปรับแสงห้องรับรองพิเศษ
ท่าอากาศยานทหาร บน.41
ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/1 รายการ
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้้าภายในอาคาร
ท่าอากาศยานทหาร บน.41/7 รายการ
ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/1 รายการ
ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์/1 รายการ

วงเงิน
งบประมาณ
วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
1,500 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/1,500 บาท
3,800
3,726
12,080
39,485

บาท
บาท
บาท
บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

32,515 บาท เฉพาะเจาะจง
4,990
4,990
15,000
5,500
18,010
2,030
9,962

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/3,800 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/3,726 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/12,080 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/39,485 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/32,515 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/15,000 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/5,500 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/18,010 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,030 บาท
ร้าน อาร์ตตี้ กรุ๊ป/9,962 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
หจก.แพรถนอมโลหะกิจ/1,500 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/3,800 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/3,726 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/12,080 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/39,485 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/32,515 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
ร้าน พูนทรัพย์ ซัพพลาย/15,000 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/5,500 บาท
ร้าน พี.เอ็น.ออลส์ กู๊ดส์/18,010 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/2,030 บาท
ร้าน อาร์ตตี้ กรุ๊ป/9,962 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

14,745 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ตตี้ กรุ๊ป/14,745 บาท

ร้าน อาร์ตตี้ กรุ๊ป/14,745 บาท

”

11,700 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีลาผ้าม่าน/11,700 บาท

ร้าน ลีลาผ้าม่าน/11,700 บาท

”

4,990 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
36,500 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส/36,500 บาท

ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท
หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส/36,500 บาท

”
”

ร้าน พี.เอ.สแควร์/3,650 บาท
ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท

”
”

3,650 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/3,650 บาท
4,990 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ.สแควร์/4,990 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ก.ย.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ
20.
21.

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
/5 รายการ
ซื้อก๊าซหุงต้ม/1 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
10,460 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค 1999/10,460 บาท

หจก.เชียงใหม่อิเลคทริค 1999/10,460 บาท

43,392 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/43,392 บาท

บจก.กรุงเทพกลการ (1994)/43,392 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.61
นามหน่วย บน.41
ลาดับ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1.

จ้างถ่ายแบบและรายการก่อสร้างตามแผน
การก่อสร้าง ประจ้าปี 62/1 รายการ
จ้างซ่อมแซมพื้นและผนังหน้าห้องทรงงาน
อาคารรับรองพระบรมวงศานุวงค์ บน.41
/1 รายการ
จ้างถ่ายแบบและรายงานการก่อสร้างตามแผน
การก่อสร้าง ประจ้าปี 62/1 รายการ
จ้างถ่ายแบบและรายงานการก่อสร้างตามแผน
การก่อสร้าง ประจ้าปี 62/1 รายการ
จ้างถ่ายแบบและรายงานการก่อสร้างตามแผน
การก่อสร้าง ประจ้าปี 62/1 รายการ
จ้างท้าความสะอาดอาคาร กอร.ถปภ.บน.41
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างท้าความสะอาดอาคาร ฝูง.411 บน.41
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างท้าความสะอาดอาคาร ฝูง.411 บน.41
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างท้าความสะอาดอาคารรับรองพิเศษท่า
อากาศยานทหาร บน.41
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างก้าจัดปลวกอาคารรับรองพระบรม
วงศานุวงค์ (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)
/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
14,986 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/14,986 บาท

ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/14,986 บาท

22,500 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/22,500 บาท

หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น
/22,500 บาท

19,996 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/19,996 บาท

ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/19,996 บาท

”

18,002 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/18,002 บาท

ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/18,002 บาท

”

27,016 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/27,016 บาท

ร้าน เจริญก๊อปปี้เซ็นเตอร์/27,016 บาท

”

110,400 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/110,400 บาท

บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/110,400 บาท

”

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางบุษรา สุธรรมจารี/180,000 บาท

นางบุษรา สุธรรมจารี/180,000 บาท

”

180,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางบัวผัน สุจา/180,000 บาท

นางบัวผัน สุจา/180,000 บาท

”

220,800 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/220,800 บาท

บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/220,800 บาท

”

46,080 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/
46,080 บาท
393,000 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/393,000 บาท

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/
46,080 บาท
บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/393,000 บาท

”

น.ส.ประกายกานต์ กันทะสิงห์/90,000 บาท

”

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ประกายกานต์ กันทะสิงห์/90,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

”

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.61
ลาดับ

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

13.

จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างเหมาดูแลบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์ บน.41 ปี 62
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)/1 รายการ
จ้างบุคคลประจ้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด บน.41 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
/1 รายการ
จ้างบุคคลประจ้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด บน.41 (1 ต.ค.61 – 31 มี.ค.62)
/1 รายการ
จ้างก้าจัดปลวกหอประชุมเดชะตุงคะ บน.41
/1 รายการ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคากลาง
90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายนันทศักดิ์ แหวนะ/90,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
นายนันทศักดิ์ แหวนะ/90,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นไปตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 60

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นานจารุพัฒน์ วิริยาภูสิทธิ/90,000 บาท

นานจารุพัฒน์ วิริยาภูสิทธิ/90,000 บาท

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายฤทธิรณ ทองดี/90,000 บาท

นายฤทธิรณ ทองดี/90,000 บาท

”

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายนิคม ก้อใจ/90,000 บาท

นายนิคม ก้อใจ/90,000 บาท

”

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ไชยมงคล/90,000 บาท

นายสุริยา ไชยมงคล/90,000 บาท

”

90,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายนุกูล บุญณะรังศรี/90,000 บาท

นายนุกุล บุญณะรังศรี/90,000 บาท

”

54,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี พรหมอ้น/54,000 บาท

นางสาวิตรี พราหมอ้น/54,000 บาท

”

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

น.ส.วิภาวี อินตุ่น/54,000 บาท

”

62,800 บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/62,800 บาท

บจก.เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส/62,800 บาท

”

