แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
วิธซี ื้อ
กลาง
หรือจ้าง (บาท)
หรือจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
รายชื่อ
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก หรือจ้าง (บาท)
(บาท)

จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

๑๐,๑๖๕

-

เฉพาะ บริษัท วิปกา
จากัด
เจาะจง

๑๐,๑๖๕ บริษัท วิปกา
จากัด

๑๐,๑๖๕ คุณสมบัติ บจ. ๒/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒
ข้อกาหนด

๒ จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๒

๓๑๔,๓๔๐

-

เฉพาะ บริษัท วินเทรด
เจาะจง ออฟฟิศ จากัด

๓๑๔,๓๔๐ บริษัท วินเทรด
ออฟฟิศ จากัด

๓๑๔,๓๔๐ คุณสมบัติ บซ. ๑/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๘ ต.ค. ๖๒
ข้อกาหนด

๑

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
๑๐,๑๖๕

-

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๒ (งวดที่ ๑)

๑๘๕,๖๒๕

-

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๒ (งวดที่ ๒)

๑๘๕,๖๒๕

-

๑

จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

๒

๓

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
รายชื่อ
ผู้เสนอราคา
บริษัท วิปกา
จากัด

วิธปี ระกวดราคาบริษัท ธนัชวิชญ
อิเล็กทรอนิกส์ แทรเวล กรุ๊ป
จากัด
(e-bidding)
วิธปี ระกวดราคาบริษัท ธนัชวิชญ
อิเล็กทรอนิกส์ แทรเวล กรุ๊ป
จากัด
(e-bidding)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
(บาท)
๑๐,๑๖๕ บริษทั วิปกา
จากัด
๑๘๕,๖๒๕ บริษัท ธนัชวิชญ
แทรเวล กรุ๊ป
จากัด
๑๘๕,๖๒๕ บริษัท ธนัชวิชญ
แทรเวล กรุ๊ป
จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
๑๐,๑๖๕ คุณสมบัติ บจ. ๓/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๓๑ ต.ค. ๖๒
ข้อกาหนด
๑๘๕,๖๒๕ คุณสมบัติ บจ. ๔/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๑๘ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด
๑๘๕,๖๒๕ คุณสมบัติ บจ. ๖/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๙ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)
๑๐,๑๖๕

ราคา
กลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง
(บาท)
-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
เสนอ
ลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ผู้เสนอราคา
บริษัท วิปกา
จากัด

ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
(บาท)
๑๐,๑๖๕ บริษทั วิปกา
จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือกโดย ของสัญญาใน
การซื้อหรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อ
สรุป
หรือจ้าง (บาท)
๑๐,๑๖๕ คุณสมบัติ บจ. ๕/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๓๐ พ.ย. ๖๒
ข้อกาหนด

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

๒ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ
หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๒ (งวดที่ ๓)

ราคา
วงเงินที่จะซื้อ
กลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
๑๐,๑๖๕

-

๑๙๑,๒๕๐

-

เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
เสนอ
ลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ผูท้ ี่ได้รับการ ราคาที่ตกลงซื้อ
คัดเลือก
หรือจ้าง (บาท)
ผู้เสนอราคา
(บาท)
๑๐,๑๖๕ บริษทั วิปกา
๑๐,๑๖๕
บริษัท วิปกา
จากัด
จากัด

วิธปี ระกวดราคา บริษัท ธนัชวิชญ
อิเล็กทรอนิกส์ แทรเวล กรุ๊ป
จากัด
(e-bidding)

๑๙๑,๒๕๐ บริษัท ธนัชวิชญ
แทรเวล กรุ๊ป
จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
คุณสมบัติ บจ. ๗/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๗ ธ.ค. ๖๒
ข้อกาหนด

๑๙๑,๒๕๐ คุณสมบัติ บจ. ๘/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๔ ม.ค. ๖๓
ข้อกาหนด

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
เหตุผลที่
เสนอ
ลงซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
รายชื่อ
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป
คัดเลือก
หรือจ้าง (บาท)
ผู้เสนอราคา
(บาท)
๑๐,๑๖๕ บริษัท วิปกา
๑๐,๑๖๕ คุณสมบัติ
เฉพาะ บริษัท วิปกา
ตรงตาม
จากัด
จากัด
เจาะจง
ข้อกาหนด

ราคา
วิธซี ื้อ
กลาง
หรือจ้าง
(บาท)

๑ จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

๑๐,๑๖๕

-

๒ จัดซื้อ สป. เครื่องเขียน ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ รร.กบ.ทบ.

๒๐,๐๐๐

-

เฉพาะ บริษัท วินเทรด
เจาะจง ออฟฟิศ จากัด

๒๐,๐๐๐ บริษัท วินเทรด
ออฟฟิศ จากัด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาใน
การซื้อหรือจ้าง
บจ. ๑๓/๒๕๖๓
ลง ๓๑ ม.ค. ๖๓

๒๐,๐๐๐ คุณสมบัติ บซ. ๒/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๓ ก.พ. ๖๓
ข้อกาหนด

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนส่งกาลังบารุงทหารบก

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคา
วิธซี ื้อ
กลาง
หรือจ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อ
ผู้เสนอราคา
บริษัท วิปกา
จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
คัดเลือก ของสัญญาใน
ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ ราคาที่ตกลงซื้อ โดยสรุป การซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก หรือจ้าง (บาท)
(บาท)
๑๐,๑๖๕ บริษัท วิปกา
๑๐,๑๖๕ คุณสมบัติ บจ. ๑๔/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๘ ก.พ. ๖๓
จากัด
ข้อกาหนด

๑ จ้างทาความสะอาดอาคาร รร.กบ.ทบ.

๑๐,๑๖๕

-

เฉพาะ
เจาะจง

๒ จัดซื้อวัสดุสานักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง)
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ รร.กบ.ทบ

๒๓,๙๐๐

-

เฉพาะ บริษัท วินเทรด
เจาะจง ออฟฟิศ จากัด

๒๓,๙๐๐ บริษัท วินเทรด
ออฟฟิศ จากัด

๒๓,๙๐๐ คุณสมบัติ บซ. ๓/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓
ข้อกาหนด

๑,๐๐๐

-

เฉพาะ บริษัท ไปรษณีย์
เจาะจง ไทย จากัด

๑,๐๐๐ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัด

๑,๐๐๐ คุณสมบัติ บซ. ๔/๒๕๖๓
ตรงตาม ลง ๒๗ มี.ค. ๖๓
ข้อกาหนด

๓ จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร

