งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

ลำดับ

1 จ้ำงเหมำซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ

สรุปกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2563 เดือน กันยำยน 2563
กรมแผนที่ทหำร
วงเงินงบประมำณ วิธีซื้อ/จ้ำง
ผู้เสนอรำคำ
รำคำที่เสนอ
(รำคำกลำง)
(บำท)

แบบ สขร.1

ผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือก

รำคำ
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขทีส่ ญ
ั ญำ
หรือข้อตกลง

17,900.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สำมมิตร ซัพพลำยเออร์

17,900.00 ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด สำมมิตร ซัพพลำยเออร์

17,900.00 เสนอรำคำถูกต้อง บจ.31/63

50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีอีพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด

50,000.00 บ.ทีอีพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด

50,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง บจ.35/63

50,000.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

50,000.00 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

50,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง บซ.115/63

ขนำด ๒ ก๊อก ยี่ห้อ S-COOL/W225L
จำนวน 3 เครื่อง (13 รำยกำร)
2 จ้ำงก่อสร้ำงรั้วลวดหนำมเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกศึกษำ
และวิจัยภำคสนำม รร.แผนที่ ผท.ทหำร
3 ซื้อหนังสือประกอบกำรเรียน จำนวน 23 รำยกำร
4 จ้ำงปรับปรุงภูมิทัศน์ ผท.ทหำร (ส่วนที่ 1)

200,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีอีพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด

200,000.00 บ.ทีอีพี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด

200,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง บจ.36/63

363,693.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

363,693.00 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

363,693.00 เสนอรำคำรำยเดียว บซ.112/63

จำนวน 1 งำน
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน จำนวน 1 รำยกำร
6 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร

5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

5,000.00 หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

5,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง บซ.117/63

7 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง จำนวน 27 รำยกำร

55,443.12 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

55,443.12 หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

55,443.12 เสนอรำคำถูกต้อง บซ.116/63

5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

5,000.00 หจก.เอ็น.แอล.ซัพพลำย แอนด์ อีควิปเม้นท์

5,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง บซ.113/63

8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสำนักงำน จำนวน 3 รำยกำร
9 ซื้อหนังสือประกอบกำรเรียน จำนวน 24 รำยกำร

19,961.60 เฉพำะเจำะจง ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

19,961.60 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

19,961.60 เสนอรำคำถูกต้อง บซ.114/63

10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน จำนวน 9 รำยกำร

198,530.55 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

198,530.55 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)

198,530.55 เสนอรำคำรำยเดียว บซ.119/63

11
12
13
14

103,000.00
268,049.83
17,655.00
31,574.63

103,000.00 อูล่ กู เทพ
268,049.83 บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
17,655.00 บ.ทีอพี ี คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
31,574.63 บริษทั จอห์น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จำกัด

103,000.00
268,049.83
17,655.00
31,574.63

จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน (3 รำยกำร)
ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงอำกำศยำน จำนวน 15 รำยกำร

เช่ำสถำนที่จัดเก็บครุภัณฑ์ จำนวน 4 รำยกำร
จ้ำงซ่อมแซมท่อประปำ อำคำร ๑ บ้ำนพักสวัสดิกำร
ผท.ทหำร จำนวน 20 รำยกำร
15 จ้ำงปรับปรุงโรงจอด ฮ. ของ ผท.ทหำร
จำนวน 1 งำน

เฉพำะเจำะจง อูล่ กู เทพ
เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
เฉพำะเจำะจง บ.ทีอพี ี คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
เฉพำะเจำะจง บริษทั จอห์น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จำกัด

2,060,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีอพี ี คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด

2,060,000.00 บ.ทีอพี ี คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด
ตรวจถูกต้อง
น.ต.หญิง

ร.น.

( ปัทมำ เพ่งพิศ )
ประจำ ผพธ.กบก.ฯ ปฏิบัติหน้ำที่
หน.ผพธ.กบก.ผท.ทหำร

เสนอรำคำถูกต้อง บจ.29/63
เสนอรำคำรำยเดียว บซ.120/63
เสนอรำคำถูกต้อง บช.4/63
เสนอรำคำถูกต้อง บจ.34/63

2,060,000.00 เสนอรำคำถูกต้อง สญจ.12/63

