
ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ
1   -  -  -  -  -  -  -  -  -

2 กำรจัดหำครุภัณฑ์  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3 กำรผลิตเพ่ือแจกจ่ำย  -  -  -  -  -  -  -  -  -

4 กำรเก็บรักษำและแจกจ่ำย

รำยกำรจัดหำ สป. ในกำรรับ-ส่ง และท ำหีบห่อ  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1 กช. ด ำเนินกำร (จัดหำให้ กคช.กช.)

(1) กระดาษสีน ้าตาล (แบบเรียบ 100 แกรม  ขนาด 35 นิ ว x 47 นิ ว)   8135-E-62-S-0013 รีม 5 1,944       9,720             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(2) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2นิ วx50 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 77 64           4,928             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(3) ตะปู  (ขนาด 1 1/2นิ ว x 14) 5315-E-62-S-0003 กก. 100 27.81 2,781             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(4) ตะปู  (ขนาด 2 1/2นิ ว x 12) 5315-E-62-S-0003 กก. 50 24.80       1,240             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(5) ตะปู  (ขนาด 3นิ ว x 10) 5315-E-62-S-0003 กก. 100 32.95       3,295             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(6) ลวดเกลี ยง (ลวดสังกะสีตีตรา เบอร์ 14) 9505-E-62-S-0015 กโิลกรัม 70 54           3,780             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(7) ลวดเกลี ยง (ลวดสังกะสีตีตรา เบอร์ 16) 9505-E-62-S-0015 กโิลกรัม 64 51           3,264             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(8) กล่องกระดาษ  ขนาด S (.20x.30x.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 150 21           3,150             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(9) กล่องกระดาษ  ขนาด M2 (.30x.40x.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 200 27           5,400             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(10) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (.50x.60x.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 200 46           9,200             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(11) กาวน ้า  (จ ุ 5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 3 16           48                 ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(12) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด้า , น ้าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 20 14.30 286                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(13) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น ้าเงิน) 7510-Q-63-P-0616 ด้าม 20 14.30 286                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(14) ถงุพลาสติก (ขนาด 6 นิ ว x  8 นิ ว)(ชนิดไม่มีฝาปิด) 8105-Q-62-P-0492 กโิลกรัม 68 70           4,760             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

กำรจัดหำเพ่ือแจกจ่ำย

หมำยเหตุ

แผนงำน - งำน - โครงกำร งบงำนส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุงยทุโธปกรณ์ ประจ ำปงีบประมำณ 2564 (ครัง้ที ่2)

บญัชีรำยละเอียดแผนจัดหำสิ่งอุปกรณ์ ประจ ำปงีบประมำณ 2564
หน่วยเจ้ำของงบประมำณ  กช.

หมวด
ประเภทเงิน รำยกำร

       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน

หนา้ที ่1



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมำยเหตุ
หมวด

ประเภทเงิน รำยกำร
       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน

(15) ถงุพลาสติก (ขนาด 8 นิ ว x 14 นิ ว)(ชนิดไม่มีฝาปิด) 8105-Q-62-P-0492 กโิลกรัม 68 70 4,760             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(16) เหล็กยดึหัวต่อแถบเหล็กรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0019 ตัว 1,002 0.50        501                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(17) แถบเหล็กรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 8135-E-62-S-0020 กโิลกรัม 500 70           35,000           ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)
(18) ไมแ้ปรรูปส้าหรับงานกอ่สร้างทั่วไป ( ขนาด 1 1/2 นิ ว x 3 นิ ว x 2.0 ม.) 5530-P-64-S-0016 ท่อน 1,450 133.28     193,256          ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(19) ไม้แปรรูปส้าหรับงานก่อสร้างทั่วไป  ( ขนาด 1 นิ ว x 6 นิ ว x 2.0 ม.) 5530-P-64-S-0016 ท่อน 1,500 198         297,000          ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(20) แผ่นไม้อดั (ขนาด 6 มม.) 5530-P-64-S-0015 แผ่น 300 353.10     105,930          ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

รวมเงิน กช. ด ำเนินกำร 688,585          

2 บชร.1 ด ำเนินกำร (จัดหำให้ พัน.ซบร.21 และ พัน.สบร.21)
(1) กล่องกระดาษ  ขนาด S (.20x.30x.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 55 21           1,155             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(2) กล่องกระดาษ  ขนาด M2 (.30x.40x.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 55 27           1,485             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(3) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (.50x.60x.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 55 46           2,530             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(4) กาวน ้า  (จ ุ 5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 20 16           320                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(5) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด้า , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(6) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 50 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 20 64           1,280             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ วx25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 15 59           885                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(9) ตะกั่วตีตรา 7510-E-62-S-0022 กโิลกรัม 3 650         1,950             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(10) ลวดเกลียว (ส้าหรับตีตรา) 7510-E-62-S-0023 กโิลกรัม 10 43           430                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 7510-E-62-S-0024 ตัว 3,000 0.27        810                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 7510-E-62-S-0030 กโิลกรัม 10 21           210                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

รวม บชร.1 ด ำเนินกำร 11,913           

3 บชร.2 ด ำเนินกำร (จัดหำให้ พัน.ซบร.22 และ พัน.สบร.22)
(1) กล่องกระดาษ  ขนาด S (.20x.30x.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 55 21           1,155             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(2) กล่องกระดาษ  ขนาด M2 (.30x.40x.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 40 27           1,080             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)
หนา้ที ่2



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมำยเหตุ
หมวด

ประเภทเงิน รำยกำร
       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน

(3) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (.50x.60x.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 55 46           2,530             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(4) กาวน ้า  (จ ุ 5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 10 16           160                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(5) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด้า , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(6) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 50 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 40 64           2,560             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ วx25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 40 59           2,360             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(9) ตะกั่วตีตรา 7510-E-62-S-0022 กโิลกรัม 5 650         3,250             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(10) ลวดเกลียว (ส้าหรับตีตรา) 7510-E-62-S-0023 กโิลกรัม 20 43           860                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 7510-E-62-S-0024 ตัว 6,000 0.27        1,620             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 7510-E-62-S-0030 กโิลกรัม 40 21           840                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

รวม บชร.2 ด ำเนินกำร 17,273           

4 บชร. 3 ด ำเนินกำร (จัดให้ พัน.ซบร.23 และ พัน.สบร.23)
(1) กล่องกระดาษ  ขนาด S (.20x.30x.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 70 21           1,470             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(2) กล่องกระดาษ  ขนาด M2 (.30x.40x.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 70 27           1,890             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(3) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (.50x.60x.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 70 46           3,220             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(4) กาวน ้า  (จ ุ 5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 44 16           704                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(5) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด้า , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(6) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 30 14.30 429                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 50 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 30 64           1,920             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ วx25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 50 59           2,950             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(9) ตะกั่วตีตรา 7510-E-62-S-0022 กโิลกรัม 4 650         2,600             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(10) ลวดเกลียว (ส้าหรับตีตรา) 7510-E-62-S-0023 กโิลกรัม 20 43           860                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 7510-E-62-S-0024 ตัว 4,000 0.27        1,080             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 7510-E-62-S-0030 กโิลกรัม 30 21           630                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)
หนา้ที ่3



ล ำ  หน่วยละ  รวมเงิน วนัขออนุมัติ วนัขออนุมัติ ระยะเวลำ
ดับ (บำท) (บำท) ด ำเนินกำร จัดหำ ส่งมอบ

หมำยเหตุ
หมวด

ประเภทเงิน รำยกำร
       หมำยเลข   
คุณลักษณะเฉพำะ

หน่วยนับ จ ำนวน

รวม บชร.3 ด ำเนินกำร 18,182           

5 บชร.4 ด ำเนินกำร (จัดให้ พัน.ซบร.24 และ พัน.สบร.24)
(1) กล่องกระดาษ  ขนาด S (.20x.30x.30 ม.) 8135-E-62-S-0016 กล่อง 40 21           840                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(2) กล่องกระดาษ  ขนาด M2 (.30x.40x.30 ม.) 8135-E-62-S-0018 กล่อง 40 27           1,080             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(3) กล่องกระดาษ  ขนาด M1 (.50x.60x.40 ม.) 8135-E-62-S-0017 กล่อง 45 46           2,070             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(4) กาวน ้า  (จ ุ 5 ออนซ์) 8010-Q-62-P-0820 ขวด 35 16           560                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(5) ปากกาหมึกเคมี  (แดง , ด้า , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 35 14.30 500.50           ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(6) ปากกาหมึกเคมี  (เมจกิแดง , น ้าเงิน) 7510-Q-63-T-0616 ด้าม 25 14.30 357.50           ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(7) แถบกาวกระดาษ (ขนาด 2 นิ ว x 50 หลา) 7510-E-62-S-0014 ม้วน 15 64           960                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2563)

(8) แถบพลาสติกกาวในตัว (ขนาด 2นิ วx25.00 เมตร) 7510-E-62-S-0021 ม้วน 10 59           590                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(9) ตะกั่วตีตรา 7510-E-62-S-0022 กโิลกรัม 3 650         1,950             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน ส.

(10) ลวดเกลียว (ส้าหรับตีตรา) 7510-E-62-S-0023 กโิลกรัม 30 43           1,290             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(11) เหล็กยึดหวัต่อแถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว)(กล่องละ 200 ตัว) 7510-E-62-S-0024 ตัว 4,000 0.27        1,080             ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

(12) แถบพลาสติกรัดลัง (ขนาด 5/8 นิ ว) 7510-E-62-S-0030 กโิลกรัม 10 21           210                ก.ย. 63 50 วัน ไม่เกนิ 30 วัน จ.(2562)

รวม บชร.4 ด ำเนินกำร 11,488           

รวมรำยกำรจัดหำ สป. ในกำร รับ-ส่ง สป.และท ำหีบห่อ เปน็เงิน 747,441          

5 กำรซ่อมบ ำรุง  -  -  -  -  -  -  -  -  -

6 กำรบริกำร  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมงบงำนกำรเก็บรักษำและแจกจ่ำย เปน็เงิน 747,441          

ขอรับรองว่าถกูต้อง ตรวจถกูต้อง ตรวจถูกต้อง

                พ.ท.         พ.อ.           พ.อ.
                         ( กฤดิพจน์   หลาวเพชร )                                               ( อธิคม    ซ่ือสัตย ์)                   ( อนวัช   พจนวรพงษ์ )

                                 หน.กกบ.กช.                                                  ผอ.กกบ.กช.

                         ต.ค. 63          ต.ค. 63                     ต.ค. 63
                               ผอ.กปช.กช.
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