
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

๑
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดประกอบเล้ียง
หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีสวัสดิการทหาร
อากาศช้ันต้น รุ่นท่ี 26

51,375.00   51,372.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน นิว ซัพพลาย 51,375.00    ร้าน นิว ซัพพลาย 51,375.00    ราคาเหมาะสม ๒๔ มิ.ย. ๖๕

๒
จัดซ้ือวัสดุเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ 
จนท.หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง

87,990.00   87,990.00     "  ร้าน นิว ซัพพลาย 87,990.00    ร้าน นิว ซัพพลาย 87,990.00    " ๒๘ มิ.ย. ๖๕

๓ จัดซ้ือวัสดุประจ าส านักงาน ประจ าปี 65 72,242.00   72,242.00     "  ร้าน จ.เจริญการค้า 72,242.00    ร้าน จ.เจริญการค้า 72,242.00    " ๒๘ มิ.ย. ๖๕

๔

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการติดต้ังพระ
บรมฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาหาวชิรา
ลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2565

3,550.00     3,550.00       "  ร้าน เอส พาณิชย์ 3,550.00      ร้าน เอส พาณิชย์ 3,550.00      " ๒๘ มิ.ย. ๖๕

๕

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการติดต้ังพระ
ฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

3,550.00     3,550.00       "  ร้าน เอส พาณิชย์ 3,550.00      ร้าน เอส พาณิชย์ 3,550.00      " ๒๘ มิ.ย. ๖๕

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือ จ้าง

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง
 ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
 ราคาท่ีเสนอ

 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65
หน่วย  ฝจห.กรก.สก.ทอ.

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคาวิธีซ้ือ/จ้าง



เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

๖
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จัดท ากรอบรูป
ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้าฯ

14,130.00   14,130.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน เอส พาณิชย์ 14,130.00    ร้าน เอส พาณิชย์ 14,130.00    ราคาเหมาะสม ๒๔ มิ.ย. ๖๕

๗

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการติดต้ังพระ
ฉายาลักษณ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2565

6,500.00     6,500.00       "  ร้าน เอส พาณิชย์ 6,500.00      ร้าน เอส พาณิชย์ 6,500.00      " ๑๑ ก.ค. ๖๕

๘
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้
ฝึกอบรมประจ าสัปดาห์ ประจ าปี 65

2,500.00     2,500.00       "  ร้าน เอส พาณิชย์ 2,500.00      ร้าน เอส พาณิชย์ 2,500.00      " ๘ ส.ค. ๖๕

๙ จัดซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.ปี 65 44,502.37   44,502.37     "
 ร้าน กิตติศักด์ิ

พาณิชย์
44,502.37   

 ร้าน กิตติศักด์ิ
พาณิชย์

44,502.37    " ๒๗ ก.ค. ๖๕

๑๐ จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ท าช้ันเก็บเอกสาร 10,250.00   10,250.00     "  ร้าน เอส พาณิชย์ 10,250.00    ร้าน เอส พาณิชย์ 10,250.00    " ๒๔ มิ.ย. ๖๕

๑๑
จัดซ้ือวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ประจ าปี 65

26,440.00   26,440.00     "  ร้าน เอส พาณิชย์ 26,440.00    ร้าน เอส พาณิชย์ 26,440.00    " ๑๗ มิ.ย. ๖๕

๑๒
จัดซ้ือพัสดุจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ของ ทอ.

43,000.00   43,000.00     "  ร้าน จ.เจริญการค้า 43,000.00    ร้าน จ.เจริญการค้า 43,000.00    " ๘ ส.ค. ๖๕

 ราคาท่ีเสนอ
 ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือ จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65
หน่วย  ฝจห.กรก.สก.ทอ.

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง



เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

๑๓ จัดซ้ือวัสดุบ้านพักรับรอง ทอ.(เขาใหญ่) 20,330.00   20,330.00     เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ลัดดาวัลย์ ซัพ

พลาย
20,330.00   

 ร้าน ลัดดาวัลย์ 
ซัพพลาย

20,330.00    ราคาเหมาะสม ๒๒ ก.ค. ๖๕

๑๔
จัดซ้ือพัสดุส าหรับห้องเสริมสร้าง
สมรรถภาพนักกีฬา ทอ.

199,608.50 199,608.50   "
 บริษัท แอสทิวท์ 
พลัส ไนน์ จ ากัด

199,608.50 
 บริษัท แอสทิวท์ 
พลัส ไนน์ จ ากัด

199,608.50  " ๗ ก.ค. ๖๕

๑๕ จัดซ้ือสารเคมีสระว่ายน้ า 134,820.00 134,820.00   "
 บริษัท อภิสฤษฎ์ิ 

จ ากัด
134,820.00 

 บริษัท อภิสฤษฎ์ิ 
จ ากัด

134,820.00  " ๔ ก.ค. ๖๕

๑๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 37,678.98   37,678.98     "
 ร้าน ซอฟท์แวร์ ดี

ไซด์เนอร์
37,678.98   

 ร้าน ซอฟท์แวร์ ดี
ไซด์เนอร์

37,678.98    " ๓๑ พ.ค. ๖๕

๑๗
จ้างตัดชุดปฏิบัติงาน จนท.ประจ า
บ้านพักรับรอง ทอ.(6 หลัง)

21,000.00   21,000.00     "
 บริษัท ณัฐรดาเท็กซ์
ไทล์ โปรดักส์ จ ากัด

21,000.00   
 บริษัท ณัฐรดา
เท็กซ์ไทล์ โปรดักส์ 
จ ากัด

21,000.00    " ๒๘ มิ.ย. ๖๕

๑๘
จ้างตัดชุดปฏิบัติงาน จนท.ประจ า 
ผสค.กสค.สก.ทอ.

35,000.00   35,000.00     "
 บริษัท ณัฐรดาเท็กซ์
ไทล์ โปรดักส์ จ ากัด

35,000.00   
 บริษัท ณัฐรดา
เท็กซ์ไทล์ โปรดักส์ 
จ ากัด

35,000.00    " ๒๔ มิ.ย. ๖๕

๑๙
จัดซ้ือครุภัณฑ์ (ต่ ากว่าเกณฑ์) หมู่บ้าน
ประจ าพ้ืนท่ีการพักอาศัยท่าดินแดงและ
ลาดเป็ด ประจ าปี 65

75,390.00   75,390.00     "  ร้าน จ.เจริญการค้า 75,390.00    ร้าน จ.เจริญการค้า 75,390.00    " ๑๗ มิ.ย. ๖๕

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือ จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65
หน่วย  ฝจห.กรก.สก.ทอ.



เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

๒๐
จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานหมู่บ้านประจ า
พ้ืนท่ีการพักอาศัยท่าดินแดงและลาด
เป็ด ประจ าปี 65

13,950.00   13,950.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน อาร์บิช 13,950.00    ร้าน อาร์บิช 13,950.00    ราคาเหมาะสม ๑๗ มิ.ย. ๖๕

๒๑ จัดซ้ือของท่ีระลึก (เส้ือว่ิง) 450,000.00 450,000.00   "
 บริษัท กีล่า สปอร์ต

 จ ากัด
450,000.00 

 บริษัท กีล่า สปอร์ต
 จ ากัด

450,000.00  " ๑๑ ก.ค. ๖๕

๒๒ จ้างติดต้ังกล้องวงจรปิด 12,800.00   12,800.00     "  ร้าน ศิริพาณิชย์ 12,800.00    ร้าน ศิริพาณิชย์ 12,800.00    " ๒๒ ก.ค. ๖๕

๒๓
จัดซ้ือตามโครงการปันสุขด้านภัยโควิด -
 19

140,000.00 140,000.00   "  ร้าน นิว ซัพพลาย 140,000.00  ร้าน นิว ซัพพลาย 140,000.00  " ๓๐ มิ.ย. ๖๕

๒๔
จัดซ้ืออุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานหมู่บ้านประจ าพ้ืนท่ีการพัก
อาศัยท่าดินแดงและลาดเป็ด

249,690.00 249,690.00   "  ร้าน ส.พูนทรัพย์ 249,690.00  ร้าน ส.พูนทรัพย์ 249,690.00  " ๔ ก.ค. ๖๕

๒๕
จัดซ้ือของใช้ตามแผนโครงการพัฒนา
ประจ าปี 65

8,500.00     8,500.00       "  ร้าน น าโชค 8,500.00      ร้าน น าโชค 8,500.00      " ๒๒ ก.ค. ๖๕

๒๖
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองอบผ้า เพ่ือใช้ใน
กิจการซักรีด

15,515.00   15,515.00     "
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

วิจิตรพันธ์ุ
15,515.00   

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิจิตรพันธ์ุ

15,515.00    " ๑๑ ก.ค. ๖๕

 ราคาท่ีเสนอ
 ผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือก
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65
หน่วย  ฝจห.กรก.สก.ทอ.

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือ จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา



เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

๒๗
จัดซ้ือวัดสุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ภายในกิจการ
ซักรีด

96,930.00   96,930.00     เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี.ดี.โปรดักส์ 96,930.00    ร้าน พี.ดี.โปรดักส์ 96,930.00    ราคาเหมาะสม ๒๒ ก.ค. ๖๕

วันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือ จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65
หน่วย  ฝจห.กรก.สก.ทอ.


