สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๐
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือน

พฤศจิกายน

๒ จางกอสรางเรือนแถวฯ พฐ.จว.รอยเอ็ด

๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(ศพฐ.๔)
๔ ซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ย. ๖๔
๕ จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ๑ เครื่อง
๖ จางซอมเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง
๗ ซื้อผาหมึกพิมพบารโคด ๑ ตลับ
๘ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถโล ๐๓๖๒๔
๙ จางลางเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง

๘,๙๖๐,๐๐๐ ๘,๙๑๐,๐๐๐

๘๙๖๐๐๐๐ ๙๐๑๐๐๐๐

๓๐,๐๐๐

คัดเลือก

คัดเลือก

๖๙๕.๕๐
๔๘๐

จํานวนเงิน

รายชื่อ

๘,๙๑๐,๐๐๐ หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม

หจก.เดอะ เบสท ชอยส

๘,๙๒๐,๐๐๐

หจก.ภูริพัฒน กรุป

๘,๙๒๐,๐๐๐

หจก.อัมพลกอสราง ๒๐๐๖

๘,๙๕๐,๐๐๐ หจก.อัมพลกอสราง ๒๐๐๖

หจก.ทรัพยรุงเรืองวัสดุกอสราง

๙,๐๐๐,๐๐๐

หจก.สามพระยา กอสราง

๙,๐๑๐,๐๐๐

๑๒,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ๒๔ INK (ทูโฟรอิ้งค)
๖๙๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม
๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๓,๕๔๒.๒๔ ๓,๕๔๒.๒๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคที ขอนแกน จํากัด
๘๐๒.๕๐

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม

๑,๖๖๐ ๑,๖๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด
๖๐๐

๒๕๖๔

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อ
๑ จางกอสรางเรือนแถวฯ พฐ.จว.สกลนคร

พ.ศ.

๘๐๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม

๑๒,๗๘๐ บมจ.ปตท.
๑,๖๖๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด
๖๐๐ ราน ๒๔ INK (ทูโฟรอิ้งค)
๖๙๕.๕๐ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม
๔๘๐ บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด
๓,๕๔๒.๒๔ บริษัท เคเคที ขอนแกน จํากัด
๘๐๒.๕๐ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๘,๙๑๐,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

สัญญาจาง ๑/๒๕๖๕ ลง ๑๘ พ.ย. ๖๔

๘,๙๕๐,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

สัญญาจาง ๒/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ย. ๖๔

จํานวนเงิน

๑๒,๗๘๐

บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๑,๖๖๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซือ้ ๒/๒๕๖๕ ลง ๑ พ.ย. ๖๔
๖๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑/๒๕๖๕ ลง ๕ พ.ย. ๖๔

๖๙๕.๕๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๒/๒๕๖๕ ลง ๕ พ.ย. ๖๔

๔๘๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ ๓/๒๕๖๕ ลง ๑๕ พ.ย. ๖๔

๓,๕๔๒.๒๔

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๓/๒๕๖๔ ลง ๑๕ พ.ย. ๖๔

๘๐๒.๕๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๔/๒๕๖๕ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๔

๑๐ จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ๑ เครื่อง

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ๒๔ INK (ทูโฟรอิ้งค)

๑,๐๐๐ ราน ๒๔ INK (ทูโฟรอิ้งค)

๑,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๕/๒๕๖๕ ลง ๒๕ พ.ย. ๖๔

๑๑ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ๒ รายการ

๑,๙๕๐ ๑,๙๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร จํากัด

๑,๙๕๐ บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร จํากัด

๑,๙๕๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ ๔/๒๕๖๕ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๔

๑๒ ซื้อน้ําดื่ม เดือน ธ.ค. ๖๔

๑,๑๐๐

๑,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑,๑๐๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑,๑๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ ๕/๒๕๖๕ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๔

๑๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
๑๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ต.ค.๖๔(พฐ.จว.กาฬสินธุ)

4,000
5,600

4,000 เฉพาะเจาะจง ราน บัดดี้คอมพิวเตอร
5,600 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,000 ราน บัดดี้คอมพิวเตอร
5,600 บมจ.ปตท.

4,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ กส.1/2565 ลง 26 พ.ย. 64
5,600 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จํานวนเงิน

๑๕ จางเหมาทําความสะอาด

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

7,000 นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

7,000

๑๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ต.ค. ๖๔ (พฐ.จว.บึงกาฬ)
๑๗ จางเหมาทําความสะอาด

4,890

4,890 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,890 บมจ.ปตท.

4,890 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง นาง ยุรี มะอาจเลิศ

4,000 นาง ยุรี มะอาจเลิศ

4,000

๑๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ต.ค.๖๔(พฐ.จว.มหาสารคาม 6,900
๑๙ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(พฐ.จว.หนองคาย 10,500

6,900 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

6,900 บมจ.ปตท.

8,589 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

8,589 บมจ.ปตท.

๒๐ จางเหมาทําความสะอาด
๒๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(พฐ.จว.หนองบัวฯ

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นาง เพ็ญแข คําโมง

4,500 นาง เพ็ญแข คําโมง

8,500

4,070 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,070 บมจ.ปตท.

8,589 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
4,500 ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง นภ. 1/2565 ลง 18 ต.ค.64
4,070 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

๒๒ วัสดุงานบานงานครัว ๕ รายการ
๒๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(พฐ.จว.นครพนม

2,397
๑๐,๐๐๐
8,000

2,397 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส
7,260 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

2,397 หจก.ธนาบุคส
7,260 บมจ.ปตท.

2,397 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นภ.๑/๒๕๖๕ ลง ๒๖ พ.ย.๖๔
7,260 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

7,450

7,500 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
7,450 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุง เจริญภัณฑ

7,500 บมจ.ปตท.
7,450 หจก.สกลรุง เจริญภัณฑ

7,500 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
7,450 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซือ้ สน ๑/๒๕๖๕ ลง ๑๐ พ.ย. ๖๔

๒๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๒๗ ซือ้ วัสดุสํานักงาน

5,000
8,820

5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ
8,820 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

5,000 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ
8,820 หจก.สกลรุง เจริญภัณฑ

5,000
8,820

ราคาต่ําสุด

๒๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๒๙ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
๓๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(พฐ.จว.อุดรธานี)

3,000
๘,๐๐๐

3,000 เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร
๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน แจกกี้อิ้งค

3,000 ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร
๘,๐๐๐ ราน แจกกี้อิ้งค

3,000
๘,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

๒๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔(พฐ.จว.เลย)
๒๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

๗,๕๐๐ ๖,๘๔๘.๑๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๘๔๘.๑๐ บมจ.ปตท.

ราคาต่ําสุด

ขอตกลงจาง กส.1/2565 ลง ๑๘ ต.ค.๖๔

ราคาต่ําสุด

ขอตกลงจาง บก ๐๑/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ต.ค.๖๔
6,900 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

ราคาต่ําสุด
ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ สน ๒/๒๕๖๕ ลง ๑๖ พ.ย. ๖๔
ใบสั่งซื้อ สน.๓/๒๕๖๕ ลง ๒๒ พ.ย. ๖๔
ใบสั่งซื้อ มห 1/2565 ลง 16 พ.ย.64
ใบสั่งซื้อ อด ๑/๒๕๖๕ ลง ๒๔ พ.ย. ๖๔

๖,๘๔๘.๑๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

