บัญชีรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลงประกำศในเว็บไซด์ ยบ.ทหำร รำยไตรมำสที่ ๒ ปี ๖๕ (ม.ค. - มี.ค.๖๕)
หน่วย จัดหำ ศสน.ศบท.
ลำดับ

๑.

รำยกำร

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์

วิธีกำรซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำ

๙๘,๙๙๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

๑๑๒,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน สหพิทยา

๗๘,๕๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

๗๘,๕๒๐.๐๐ บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๒๔๖,๙๖๗.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

๒๔๖,๙๖๗.๐๐ บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๔๓,๓๑๙.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

๔๓,๓๑๙.๐๐ บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๑๗๒,๔๑๒.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ยู แอท มาโค

๑๗๒,๔๑๒.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยู แอท มาโค

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๓๒๓,๔๐๖.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

๓๒๓,๔๐๖.๐๐ บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๗๓,๓๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามนวกิจ

๗๓,๓๔๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามนวกิจ

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

งบประมำณ

รำคำ

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

๙๘,๙๙๐.๐๐ บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จากัด

เหตุผลที่ได้รับเลือก

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สุนขั ) ให้กบั ศทช.ศบท.
๒.

ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ในไตรมาส

๑๑๒,๕๐๐.๐๐ ร้าน สหพิทยา

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ที ๑ และ ๒ จานวน ๑๐ รายการ
๓.

ซื้ออุปกรณ์ประจาตัวสุนับ และอุปกรณ์ประจาคอก
สุนัข สาหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ
ศทช.ศบท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จานวน ๑๘ รายการ

๔.

ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ เพือใช้ราชการ ให้กบั ศทช.ศบท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จานวน ๑๐๑ รายการ

๕.

ซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการฝึกศีกษาหลักสูตรทบทวนผู้บงั คับ
สุนขั ตรวจค้นทุ่นระเบิดและวัสดุสาหรับใช้ในการปฐม

๖.

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสานักงาน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๔๓ รายการ

๗.

ซื้ออาหารสาหรับสุนขั ตรวจค้นทุ่นระเบิด ไตรมาสที
๑ - ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) ให้กบั ศทช.ศบท. ประจาปี

๘.

ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ซัพพลายส์

จานวน ๔ รายการ

๙.

จ้างตักสิงปฏิกลู ในถังคอนกรีต (บ่อเกรอะ) แบบสีเหลียม

จานวน ๒ บ่อ

๕,๖๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามนวกิจ

ซัพพลายส์

ซัพพลายส์
๕,๖๐๐.๐๐ ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามนวกิจ

ซัพพลายส์

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

-๒-

ลำดับ

รำยกำร

๑๐. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที)

งบประมำณ

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำ

๑๓๗,๑๑๑.๐๐

เฉพาะเจาะจง

โรงงานเภสัชกรรมทหาร

๒,๖๗๖,๔๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

๘๑,๒๓๓.๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์

รำคำ
๑๓๗,๑๑๑.๐๐

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

เหตุผลที่ได้รับเลือก

โรงงานเภสัชกรรมทหาร

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.
๑๑. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน ให้กับ ศทช.ศบท. ประจาปี

๒,๖๗๖,๔๘๐.๐๐ บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๖ รายการ
๑๒. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ ให้กับ ฝสส.บก.ศบท.

เซอร์วิส

จานวน ๑๕ รายการ
๑๓. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุต่าง ๆ ให้กับ ฝสส.บก.ศบท.

๑๑๗,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๘.
๒๑.

๒๒.

หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์

๑๘๐,๐๕๐.๐๐

ศทช.ศบท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จานวน ๓ รายการ
๒๗๔,๑๗๕
ซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๑๔ รายการ
๑๒,๓๓๐
ซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ จานวน ๕ รายการ
๙๘,๙๙๐
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สุนัข)
ให้กับ ศทช.ศบท. จานวน ๒๐ รายการ
๑๑๒,๕๐๐
ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ในไตรมาสที ๑
และ ๒ จานวน ๑๐ รายการ
๓๓,๓๐๐
จ้างพิมพ์บัตรจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ รายการ
๖๔,๘๐๐
จ้างเหมาบริการซักรีดเครืองนอนเวร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ นขต.บก.ศบท.
๘,๖๔๐
จ้างเหมาบริการซักรีดเครืองนอนเวร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.
๑๖๙,๙๙๘
จ้างเหมาปรนนิบัติบารุงรักษาระบบประตูควบคุมการ
เข้า - ออก ของ ศบท. แบบ interlock ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เช่าเครืองถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจาปีงบประมาณ ๔๔๗,๑๒๐.๐๐
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ นขต.บก.ศบท.

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เซอร์วิส
๑๑๗,๔๐๐.๐๐ หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์

เซอร์วิส

จานวน ๑๐ รายการ
๑๔. ซื้อวัสดุเพือใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ

๘๑,๒๓๓.๐๐ หจก.แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เซอร์วิส

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

๑๘๐,๐๕๐.๐๐

บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง

๒๗๔,๑๗๕

๙๘,๙๙๐

นาย เอนกสิน จินดาน้อม
(ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง)
นาย เอนกสิน จินดาน้อม
(ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง)
บริษัท ตรีสยาม ซัพพลาย จากัด

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง

นาย เอนกสิน จินดาน้อม
(ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง)
นาย เอนกสิน จินดาน้อม
(ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง)
บริษัท ตรีสยาม ซัพพลาย จากัด

เฉพาะเจาะจง

ร้านสหพิทยา

๑๑๒,๕๐๐

ร้าน สหพิทยา

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นาย พฤฒินันท์ แสงรุ่งเรือง

๓๓,๓๐๐
๖๔,๘๐๐

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
นาย พฤฒินันท์ แสงรุ่งเรือง

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง

นางสาว ประดิษฐ์ นะราช

๘,๖๔๐

นางสาว ประดิษฐ์ นะราช

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทรีเกรชัน
จากัด
เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์วิส ซัพพลาย

๑๒,๓๓๐

๑๖๙,๙๙๘

๔๔๗,๑๒๐.๐๐

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทรีเกรชัน เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์วิส ซัพพลาย

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

๒๓. เช่าเครืองถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.

๒๔,๙๙๗.๓๒

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์วิส ซัพพลาย

๒๔,๙๙๗.๓๒

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็ม.อี.
เซอร์วิส ซัพพลาย

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

