สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ราคากลาง วิธซี ื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา

(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่
ราคาที่ตกลง คัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการ
ซื้อหรือจ้าง โดยสรุป
คัดเลือก
(บาท)

เลขที่และวันที่
ของสัญญาใน
การซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
สนับสนุนภารกิจของ กบ.ทบ.
๒ จัดซื้อ สป. เครื่องเขียนใช้งานธุรการ
สนับสนุนภารกิจของ กบ.ทบ.
๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดทาเอกสาร
ส่งกาลังบารุงสนับสนุนภารกิจของ
กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
๔ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพือ่ ใช้สนับสนุนการดาเนิน
การตรวจรับ สป. ทีจ่ ัดหาโดยวิธีรัฐต่อรัฐ
สนับสนุนภารกิจของ กปชท.สกบ.กบ.ทบ.
๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
สนับสนุนภารกิจของ
คณะทางานด้านส่งกาลังบารุง
๖ จัดซื้อวัสดุสาหรับการจัดสัมมนาเจ้าหน้าทีใ่ น
สายงานที่ดนิ ของ ทบ. สนับสนุนภารกิจของ
กอร.สสน.กบ.ทบ.

วงเงินทีจ่ ะ
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ ราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลง
ผู้ทไี่ ด้รับการ
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
ผู้เสนอราคา (บาท)
(บาท)
บริษัท
๔,๐๐๐ บริษัท
๔,๐๐๐
ไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ไทย
จากัด
จากัด
หจก.ทีอาร์ ๑๓๐,๐๐๐ หจก.ทีอาร์
๑๓๐,๐๐๐
เทรดดิ้ง
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๙๙๐
หจก.ทีอาร์ ๙๕,๖๑๐ หจก.ทีอาร์
๙๕,๖๑๐
เทรดดิ้ง
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๙๙๐
พี.เอ.
พี.เอ.
๗๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
ซับพลาย
ซับพลาย

๔,๐๐๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

๑๓๐,๐๐๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

๙๕,๖๑๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

๗๕,๐๐๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

๓๑,๑๑๐

-

เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐

๓๘,๐๙๘

-

๓๑,๑๑๐ หจก.ทีอาร์

เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๓๘,๐๙๘ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
คุณสมบัติ บซ.๑/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๕ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด
คุณสมบัติ บซ.๒/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๑ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด
คุณสมบัติ บซ.๓/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๑ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด
คุณสมบัติ บซ.๔/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๘ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด

๓๑,๑๑๐ คุณสมบัติ บซ.๕/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๒๘ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด
๓๘,๐๙๘ คุณสมบัติ บซ.๖/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๒๙ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ราคาทีเ่ สนอ
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
วงเงินทีจ่ ะ
เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก ของสัญญาใน
(บาท) หรือจ้าง รายชื่อ ราคาทีเ่ สนอ ผู้ทไี่ ด้รับการ ราคาทีต่ กลง
การซื้อหรือจ้าง
(บาท)
ซื้อหรือจ้าง โดยสรุป
คัดเลือก
ผู้เสนอราคา (บาท)
(บาท)

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

จัดซื้อวัสดุสาหรับการจัดสัมมนาทางการ
ส่งกาลังบารุง
สนับสนุนภารกิจของ กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
จัดจ้างเช่าสถานทีใ่ นการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่
ในสายงานทีด่ ินของ ทบ.
สนับสนุนภารกิจของ กอร.สสน.กบ.ทบ.
จัดจ้างซ่อม สป. สาย ส.
สนับสนุนภารกิจของ กบ.ทบ.

๔๐,๖๒๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

๒๑,๐๐๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

จัดจ้างเช่าสถานทีใ่ นการจัดสัมมนาทางการ
ส่งกาลังบารุง
สนับสนุนภารกิจของ กวพ.สบพ.กบ.ทบ.

๑๖,๐๐๐

๒

๓

๔

๑๐,๐๐๐

-

-

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
หจก.
เจ้าหลาว
ทอแสงบีช
หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
บริษัท อัมพวา
อพาร์เทล
จากัด

๔๐,๖๒๐ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
หจก.
๒๑,๐๐๐
เจ้าหลาว
ทอแสงบีช
๑๐,๐๐๐ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๖,๐๐๐ บริษัท อัมพวา
อพาร์เทล
จากัด

๔๐,๖๒๐ คุณสมบัติ บซ.๗/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๒
ข้อกาหนด
๒๑,๐๐๐ คุณสมบัติ บจ.๑/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๒
ข้อกาหนด
๑๐,๐๐๐ คุณสมบัติ บจ.๒/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๒๐ ธ.ค. ๖๒
ข้อกาหนด
๑๖,๐๐๐ คุณสมบัติ บจ.๓/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๒๗ ธ.ค. ๖๒
ข้อกาหนด

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบราชการ
สนับสนุนภารกิจของ กสท.สบพ.กบ.ทบ.
๒ จัดจ้างเช่าสถานทีใ่ นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาระบบราชการ
สนับสนุนภารกิจของ กสท.สบพ.กบ.ทบ.

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
วงเงินทีจ่ ะ
ราคาทีเ่ สนอ
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง รายชื่อ ราคาทีเ่ สนอ
(บาท)
ผู้เสนอราคา (บาท)
๒๐,๐๐๐

-

๑๖,๐๐๐

-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ราคาที่ตกลง คัดเลือก ของสัญญาในการ
ผู้ทไี่ ด้รับการ
ซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง โดยสรุป
คัดเลือก
(บาท)

เฉพาะ หจก.ทีอาร์ ๒๐,๐๐๐ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๙๙๐
บริษัท
เฉพาะ
๑๖,๐๐๐ บริษัท
นาชัยเสรี
เจาะจง นาชัยเสรี
โฮลดิ้ง จากัด
โฮลดิ้ง จากัด

๒๐,๐๐๐ คุณสมบัติ บซ.๘/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๔ ม.ค. ๖๓
ข้อกาหนด
๑๖,๐๐๐ คุณสมบัติ บจ.๔/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๑๔ ม.ค. ๖๓
ข้อกาหนด

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

๑

๒

๓

๔

๕

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง
(บาท)

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสาหรับสนับสนุนการดาเนิน ๑๘๐,๐๐๐
การตรวจรับ สป. ทีจ่ ัดหาโดยวิธีรัฐต่อรัฐ
สนับสนุนภารกิจของ กปชท.สกบ.กบ.ทบ.
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการใช้เพือ่ ตรวจสอบ
๓,๕๐๐
อัตราและรับทราบข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
สนับสนุนภารกิจของ กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจาสานักงาน ประจาปี
๑๕,๕๐๘
งบประมาณ ๒๕๖๓ สนับสนุนภารกิจของ
คณะทางานด้านส่งกาลังบารุง
จัดซื้อวัสดุประจาสานักงาน ประจาปี
๑๒,๐๐๐
งบประมาณ ๒๕๖๓ สนับสนุนภารกิจของ
คณะทางานด้านส่งกาลังบารุง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดสัมมนาทางการ ๒๘,๐๑๐
ส่งกาลังบารุงสนับสนุนภารกิจของ
กซบ.สกบ.กบ.ทบ.

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อ ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
ราคาทีต่ กลง
ผู้ทไี่ ด้รับ
ซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา (บาท) การคัดเลือก
(บาท)
พี.เอ.
๑๘๐,๐๐๐ พี.เอ.
๑๘๐,๐๐๐
ซับพลาย
ซับพลาย

-

เฉพาะ
เจาะจง

-

เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐

-

-

-

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
คุณสมบัติ บซ.๙/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๔ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด

๓,๕๐๐ หจก.ทีอาร์

๓,๕๐๐ คุณสมบัติ บซ.๑๐/๒๕๖๓

เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๕,๕๐๘ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๑๒,๐๐๐ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
๒๘,๐๑๐ หจก.ทีอาร์
เทรดดิ้ง
๑๙๙๐

ตรงตาม ลง ๔ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด
๑๕,๕๐๘ คุณสมบัติ บซ.๑๑/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๖ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด
๑๒,๐๐๐ คุณสมบัติ บซ.๑๒/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๖ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด
๒๘,๐๑๐ คุณสมบัติ บซ.๑๓/๒๕๖๓

ตรงตาม ลง ๑๘ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด

ลาดับที่

๖

๗

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สนับสนุนภารกิจของ กอส.สสน.กบ.ทบ.
จัดจ้างเช่าสถานทีใ่ นการจัดสัมมนาทางการ
ส่งกาลังบารุง
สนับสนุนภารกิจของ กซบ.สกบ.กบ.ทบ.

วงเงินทีจ่ ะ
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง
(บาท)
๑๒,๐๒๐

-

๑๖,๐๐๐

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อ
ผู้เสนอราคา

เฉพาะ หจก.ทีอาร์
เจาะจง เทรดดิ้ง
๑๙๙๐
เฉพาะ บจก. เดอะ
เจาะจง รอยัล เจมส์
ลอดจ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลง คัดเลือก ของสัญญาใน
ผู้ทไี่ ด้รับ
ซื้อหรือจ้าง โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
(บาท) การคัดเลือก
(บาท)
๑๒,๐๒๐ หจก.ทีอาร์
๑๒,๐๒๐ คุณสมบัติ บซ.๑๔/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๔ ก.พ. ๖๓
เทรดดิ้ง
ข้อกาหนด
๑๙๙๐
๑๖,๐๐๐ บจก. เดอะ
๑๖,๐๐๐ คุณสมบัติ บจ.๕/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๘ ก.พ. ๖๓
รอยัล เจมส์
ข้อกาหนด
ลอดจ์

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

จัดซื้อหนังสือคู่มือยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ
สนับสนุนภารกิจของ กปชท.สกบ.กบ.ทบ.

วงเงินทีจ่ ะ
ราคากลาง วิธีซื้อ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท) หรือจ้าง
(บาท)
๗๐,๐๐๐

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ
รายชื่อ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
ราคาที่ตกลง
โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง

ราคาทีเ่ สนอ ผู้ทไี่ ด้รับ
ซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคา (บาท) การคัดเลือก (บาท)
เฉพาะ บริษัท นิพนธ์ ๗๐,๐๐๐ บริษัท นิพนธ์ ๗๐,๐๐๐ คุณสมบัติ บซ.๑๕/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๖ มี.ค. ๖๓
จากัด
จากัด
เจาะจง
ข้อกาหนด

