
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

๑. ซื้อพัสดุใชราชการ ๑๖ รายการ ๑๑๘,๖๙๕.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนรุงกิจ จํากัด / ๑๑๘,๖๙๕.๑๐ บริษัท วัฒนรุงกิจ จํากัด / ๑๑๘,๖๙๕.๑๐

๒. ซื้อพัสดุใชราชการ ๖ รายการ ๒๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสุณีการคา / ๒๐,๐๐๐ รานสุณีการคา / ๒๐,๐๐๐

๓. ซื้อพัสดุใชราชการ ๑๔ รายการ ๓๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสุณีการคา / ๓๕,๐๐๐ รานสุณีการคา / ๓๕,๐๐๐

๔. ซื้อพัสดุใชราชการ ๑๘ รายการ ๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสุณีการคา / ๑๕,๐๐๐ รานสุณีการคา / ๑๕,๐๐๐

๕. ซื้อกระดาษถายเอกสาร ๔๘ รีม ๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสุณีการคา / ๖,๐๐๐ รานสุณีการคา / ๖,๐๐๐

๖. ซื้อกระดาษถายเอกสาร ๒๔๐ รีม ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสุณีการคา / ๓๐,๐๐๐ รานสุณีการคา / ๓๐,๐๐๐

สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือน ม.ค.๖๑

หนวยงาน  บน.๖

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

๑. จางเหมาดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน ๙,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เทมโบรา / ๙,๒๐๐ หางหุนสวนจํากัด เทมโบรา / ๙,๒๐๐

ทาอากาศยานทหาร ๑ และ ๒

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

๒. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร ๑๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ทาอากาศยานทหาร ๑ บน.๖ / ๑๘,๔๐๐ / ๑๘,๔๐๐

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

๓. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร ๑๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

โรงเก็บ บ.กองบริการและซอม / ๑๘,๔๐๐ / ๑๘,๔๐๐

บํารุงอากาศยาน หนวยบินเดโชชัย ๓

ดอนเมือง 

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

๔. จางเหมาทําความสะอาดอาคารบุคคล ๑๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

สําคัญ ทาอากาศยานทหาร บน.๖ / ๑๘,๔๐๐ / ๑๘,๔๐๐

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

สรุปผลการจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๖๑

หนวยงาน  บน.๖

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



๕. เชาเครื่องถายเอกสาร ๑ เครื่อง ๔,๒๗๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีที กอปป เซ็นเตอร จํากัด บริษัท แอลทีที กอปป เซ็นเตอร จํากัด

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐ / ๔,๒๗๕ / ๔,๒๗๕

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

๖. เชาเครื่องถายเอกสาร ๘ เครื่อง ๘,๓๒๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีที กอปป เซ็นเตอร จํากัด บริษัท แอลทีที กอปป เซ็นเตอร จํากัด

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐ / ๘,๓๒๙.๕๐ / ๘,๓๒๙.๕๐

สรุปผลการจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๖๑

หนวยงาน  บน.๖

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

๑. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร ๔๗,๐๘๐ วิธีพิเศษ บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

โรงเก็บ บ.๙๐๔ / ๔๗,๐๘๐ / ๔๗,๐๘๐

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

๒. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร ๙๒,๐๐๐ วิธีพิเศษ บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ทาอากาศยานทหารใหม พรอมลาน / ๙๒,๐๐๐ / ๙๒,๐๐๐

สรุปผลการจัดจางในรอบเดือน ม.ค.๖๑

หนวยงาน  บน.๖

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



จอดรถและพื้นที่ใกลเคียง

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐

๓. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร ๑๔๗,๔๔๖ วิธีพิเศษ บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ซ.ีวี.เอส.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

พระตําหนักที่ประทับ เดโชชัย ๓ / ๑๔๗,๔๔๖ / ๑๔๗,๔๔๖

ดอนเมือง 

ประจําเดือน ธ.ค.๖๐



สขร.๑ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

 

  



 สขร.๑ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

 

  



เปนราคาที่เหมาะสม

 สขร.๑ เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เปนราคาที่เหมาะสม

 

  



  สขร.๑ วิธีพิเศษ

หมายเหตุที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เปนราคาที่เหมาะสม

เปนราคาที่เหมาะสม

 

  



เปนราคาที่เหมาะสม
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