
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๖,๕๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๖,๕๔๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๖,๕๔๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๒๖๓๗ ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ านวน ๗ รายการ

๒. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๕,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๘๖๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๘๖๐ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๔๗๓๑

จ านวน ๕ รายการ

๓. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๖,๔๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๖,๔๔๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๖,๔๔๐ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๓๑๐๐

จ านวน ๖ รายการ

๔. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๔,๔๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๔๔๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๔๔๐ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๓๙๙๒

จ านวน ๖ รายการ

๕. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๕,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๘๖๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๘๖๐ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๔๖๔๔

จ านวน ๕ รายการ

๖. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๔,๑๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๑๖๕ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๑๖๕ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๕๑๔๒

จ านวน ๕ รายการ

๗. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๔,๑๖๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๑๖๕ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๔,๑๖๕ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๐๑๗๗

จ านวน ๕ รายการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๕

มว.จัดหา บก.บน.๕๖

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สขร.๑



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๘. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๕,๓๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๓๕๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๕,๓๕๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๓๑๕๖ ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ านวน ๗ รายการ

๙. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๓,๐๐๐ บาท หจก.ช.อะไหล่ยนต์ 2015/๓,๐๐๐ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๔๖๕๘

จ านวน ๖ รายการ

๑๐. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในงานภาชนะรองรับ ๗๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๗๔,๐๐๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๗๔,๐๐๐ บาท "

ขยะมูลฝอย ภายใน บน.56

จ านวน ๔ รายการ

๑๑. จัดซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๗๖,๒๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะใหญ่การไฟฟ้า/๗๖,๒๓๐ บาท ร้านเกาะใหญ่การไฟฟ้า/๗๖,๒๓๐ บาท "

จ านวน ๓๒ รายการ

๑๒. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ซ่อมสร้างและปรับปรุง ๙๙,๘๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๙๙,๘๑๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๙๙,๘๑๐ บาท "

งานด้านโยธาต่าง ๆ ภายใน บน.๕๖

จ านวน ๓๗ รายการ

๑๓. จัดซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๓๔,๖๐๖ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๓๔,๖๐๖ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๓๔,๖๐๖ บาท "

จ านวน ๑๒ รายการ

๑๔. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในการฝึกงานในหน้าท่ี ๙,๖๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๙,๖๑๐ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๙,๖๑๐ บาท "

จ านวน ๓ รายการ

๑๕ จัดซ้ือพัสดุสายสรรพาวุธ ๔๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๔๐,๐๐๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๔๐,๐๐๐ บาท "

จ านวน ๑๙ รายการ

สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๑๖. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๗๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็กซ์เพริท ดีไซน์ แอนด์ หจก.เอ็กซ์เพริท ดีไซน์ แอนด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

แนวร้ัวและถนนภายใน บน.๕๖ คอนสตรัคช่ัน/๗๐,๐๐๐ บาท คอนสตรัคช่ัน/๗๐,๐๐๐ บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

จ านวน ๑ รายการ

๑๗. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๕,๗๔๖ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๕,๗๔๖ บาท หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๕,๗๔๖ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๒๕๔

จ านวน ๔ รายการ

๑๘. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๑,๘๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๑,๘๑๕ บาท หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๑,๘๑๕ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๐๒๖

จ านวน ๓ รายการ

๑๙. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๑,๕๖๓ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๑,๕๖๓ บาท หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๑,๕๖๓ บาท "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๕๓๘

จ านวน ๓ รายการ

๒๐. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑,๘๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๑,๘๗๕ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๑,๘๗๕ บาท "

จ านวน ๔ รายการ

๒๑. จัดซ้ือพัสดุสายส่ือสาร ๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง พี.บี.เมดิคอล/๖๐,๐๐๐ บาท พี.บี.เมดิคอล/๖๐,๐๐๐ บาท "

จ านวน ๒ รายการ

๒๒. จัดซ้ือพัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๕๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง โชคไชยเคร่ืองเขียน/๙๙,๕๙๐ บาท โชคไชยเคร่ืองเขียน/๙๙,๕๙๐ บาท "

สายพลาธิการ

จ านวน ๑๔ รายการ

สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๒๓. จัดซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๔๖,๓๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง โชคไชยเคร่ืองเขียน/๔๖,๓๕๐ บาท โชคไชยเคร่ืองเขียน/๔๖,๓๕๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

จ านวน ๙ รายการ ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

๒๔. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ในการตกแต่งเวที ๗๔,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๗๔,๖๐๐ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๗๔,๖๐๐ บาท "

งานเล้ียงงานพิธีต่าง ๆ ภายใน บน.๕๖

จ านวน ๙ รายการ

๒๕. จัดซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๕๗,๕๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๕๗,๕๘๐ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๕๗,๕๘๐ บาท "

จ านวน ๒๘ รายการ

๒๖. จัดซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๗๔,๒๘๖ บาท เฉพาะเจาะจง เล็กพร้อมภัณฑ์/๗๔,๒๘๖ บาท เล็กพร้อมภัณฑ์/๗๔,๒๘๖ บาท "

จ านวน ๑๖ รายการ

๒๗. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือท าการซ่อมชุดเคร่ืองพ่วง ๕,๐๒๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๕,๐๒๔ บาท หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๕,๐๒๔ บาท "

ตัดหญ้าไหล่ทาง BOMFORD

จ านวน ๖ รายการ

๒๘. จัดซือพัสดุเพ่ือใช้ในการซ่อมเคร่ือง ๖,๑๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๖,๑๙๐ บาท หจก.เค่ียนล้ง อะไหล่ยนต์/๖,๑๙๐ บาท "

ทุ่นแรง

จ านวน ๕ รายการ

๒๙. จัดซ้ือช้ินอะไหล่รถยนต์หมายเลข ๔๐,๕๔๓ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี อีควิปเม้นท์ จ ากัด บริษัท หาดใหญ่ เจซีบี อีควิปเม้นท์ จ ากัด "

ทะเบียนปีกกับดาว ๕๘๓๕๕ ๔๐,๕๔๓ บาท ๔๐,๕๔๓ บาท

จ านวน ๑๑ รายการ

๓๐. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท าประตูเหล็กอาคาร ๒๖,๗๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๒๖,๗๔๕ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๒๖,๗๔๕ บาท "

หมายเลข ๒๐๓๘ 

จ านวน ๒๐ รายการ

สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๓๑. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ดูแลอาคารสถานท่ี ๙๕,๙๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๙๕,๙๔๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๙๕,๙๔๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

จ านวน ๗๗ รายการ ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

๓๒. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือใช้ท าหลักเขตท่ีดิน ทอ. ๓๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๓๖,๐๐๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๓๖,๐๐๐ บาท "

และป้ายประกาศเขตท่ีดิน ทอ.

จ านวน ๒๑ รายการ

๓๓. จัดซือพัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมเคร่ือง ๓๔,๗๑๐ บาท เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองแอร์ หาดใหญ่/๓๔,๗๑๐ บาท รุ่งเรืองแอร์ หาดใหญ่/๓๔,๗๑๐ บาท "

ปรับอากาศภายในสถานท่ีราชการ

จ านวน ๑๔ รายการ

๓๔. จัดซ้ือพัสดุสายแพทย์ ๒๙,๗๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง ริชมอร์/๒๙,๗๗๕ บาท ริชมอร์/๒๙,๗๗๕ บาท "

จ านวน ๑๔ รายการ

๓๕. จัดซ้ือพัสดุสายแพทย์ ๔๔,๓๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง ริชมอร์/๔๔,๓๙๐ บาท ริชมอร์/๔๔,๓๙๐ บาท "

จ านวน ๑๔ รายการ

๓๖. จัดซ้ือพัสดุสายพลาธิการ ๙๘,๒๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ไทยแสงเทรดด้ิง(1989)/๙๘,๒๖๐ บาท ไทยแสงเทรดด้ิง(1989)/๙๘,๒๖๐ บาท "

จ านวน ๓ รายการ

๓๗. จัดซ้ือพัสดุสายแพทย์ ๒๐,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เทพเทรดด้ิงแพคก้ิง/๒๐,๔๐๐ บาท หจก.เทพเทรดด้ิงแพคก้ิง/๒๐,๔๐๐ บาท "

จ านวน ๑ รายการ

๓๘. จัดซือพัสดุเพ่ือใช้ซ่อมแซมเคร่ือง ๓๖,๗๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเกาะใหญ่การไฟฟ้า/๓๖,๗๙๐ บาท ร้านเกาะใหญ่การไฟฟ้า/๓๖,๗๙๐ บาท "

ปรับอากาศภายในสถานท่ีราชการ

จ านวน ๑๗ รายการ

๓๙. จัดซ้ือพัสดุเพ่ือซ่อมแซมระบบประปา ๒๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เกาะใหญ่การค้า/๒๘,๕๐๐ บาท หจก.เกาะใหญ่การค้า/๒๘,๕๐๐ บาท "

จ านวน ๑๓ รายการ

สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

๔๐ จ้างตัดชุดปกติเทาคอพับแขนยาว ๓๘๕,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง คณะบุคคลศูนย์สตรีควนลัง/ คณะบุคคลศูนย์สตรีควนลัง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

จ านวน ๑ รายการ ๓๘๕,๖๐๐ บาท ๓๘๕,๖๐๐ บาท ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

                              ร .อ.เสริมลาภ  ขวัญเพ็ง 

                 (ต าแหน่ง)      นพด.ผพธ.บน.๕๖ ท าการแทน

                                      หน .มว.จัดหา บก.บน.๕๖

                                             ๓๑ พ.ค.๖๕

สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา




