
 

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ ซ้ือพัสดุส าหรับจัดกิจกรรม "โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหา ๓,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๓,๗๕๐.๐๐ บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๓,๗๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ยาเสพติด" ปี ๖๔ จ านวน ๒ รายการ ใช้ราชการที่

ผกร.บก.บน.๓

๒ ซ้ือพัสดุจัดกิจกรรมร าลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหา ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ๓๐,๐๐๐.๐๐ ร้านรุ่งเรืองการค้า ๓๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

เอเชียบูรพา ๘ ธ.ค.๒๔๘๔ จ านวน ๑๓ รายการ

ใช้ราชการที่ ผกร.บก.บน.๓

๓ ซ้ือพัสดุส าหรับจัดกิจกรรม "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ๕,๐๐๐.๐๐ ร้านรุ่งเรืองการค้า ๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ห่างไกลโควิด" ปี ๖๔ จ านวน ๓ รายการใช้ราชการที่ 

ผกร.บก.บน.๓

๔ ซ้ือพัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน ๖ รายการ ใช้ราชการ ๔๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษมอิฐบล๊อค ๔๑,๑๐๐.๐๐ ร้านท่าเกษมอิฐบล๊อค ๔๑,๑๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ที่ ผชย.บน.๓

๕ ซ้ือพัสดุซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๓๕,๙๐๐.๐๐ บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๓๕,๙๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ใช้ราชการที่ ผชย.บน.๓

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔               สขร. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนองานจัดซ้ือจัดจ้าง

                                    กองบิน ๓

ล าดับ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง



 

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๒๗ รายการ ใช้ราชการที่ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ฝูง ๓๐๑ บน.๓ ฝึกบินแข่งขันใช้อาวุธอากาศ-ผิวพื้น

๗ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๕ รายการ ใช้ราชการที่ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเกษมอิฐบล๊อค ๕๐,๐๐๐.๐๐ ร้านท่าเกษมอิฐบล๊อค ๕๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ฝูง ๓๐๑ บน.๓ 

๘ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๑๓ รายการ ใช้ราชการที่ ผขส. ๓๔,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ดี เค กลการ ๓๔,๔๙๐.๐๐ ร้าน ที ดี เค กลการ ๓๔,๔๙๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

บน.๓ ซ่อมบ ารุงรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้า

ปีกกับดาว ๕๓๓๑๔

๙ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๗ รายการ ใช้ราชการที่ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ฝูง ๓๐๒ บน.๓ ฝึกบินชี้เป้าสนับสนุนภารกิจใช้ระเบิดน าวิถี

ด้วยเลเซอร์

๑๐ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๘ รายการ ใช้ราชการที่ ผขส. ๓๙,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ดี เค กลการ ๓๙,๔๕๐.๐๐ ร้าน ที ดี เค กลการ ๓๙,๔๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

บน.๓ ซ่อมบ ารุงรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้า

ปีกกับดาว ๕๓๖๖๕

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔               สขร. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                    กองบิน ๓

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง



 

วงเงนิงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๑๐ รายการ ใช้ราชการที่ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ผพธ.บน.๓ 

๑๒ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๒ รายการ ใช้ราชการที่ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒,๕๐๐.๐๐ ร้านรุ่งเรืองการค้า ๒,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

ผธก.บก.บน.๓ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน บน.๓

๑๓ ซ้ือของใช้ราชการ จ านวน ๘ รายการ ใช้ราชการที่ ผขส. ๒๖,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ที ดี เค กลการ ๒๖,๐๖๐.๐๐ ร้าน ที ดี เค กลการ ๒๖,๐๖๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

บน.๓ ซ่อมบ ารุงรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ยี่ห้อ โตโยต้า

ปีกกับดาว ๕๙๕๐๗

๑๔ จ้างเหมาก าจัดวัชพืชพร้อมขนย้ายภายใน บน.๓ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๔๐,๐๐๐.๐๐ บริษัท แฮปปี้ แอร์พาวเวอร์ จ ากัด ๔๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม

จ านวน ๑ งาน

                                                          สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๔               สขร. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                    กองบิน ๓

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง


