สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๑

ลําดับที่

๑

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

คัดเลือก

ธันวาคม

พ.ศ.

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

จางกอสรางอาคารท่ําทการฯ พฐ.จว.นครพนม ๒๖,๓๓๐,๐๐๐ ๒๖,๒๓๐,๐๐๐

เดือน

รายชื่อ

๒๕๖๔
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

จํานวนเงิน

รายชื่อ

หจก.กิจเจริญนครพนมกอสราง ๒๖,๒๓๐,๐๐๐ หจก.กิจเจริญนครพนมกอสราง
หจก.ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต

๒๖,๓๑๐,๐๐๐

หจก.นพรัตนกอสราง

๒๖,๔๓๐,๐๐๐

จํานวนเงิน
๒๖,๒๓๐,๐๐๐

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

สัญญาจาง ๓/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๔

๒

จางเหมาทําความสะอาด พ.ย.๖๔

๘,๓๐๐

๘,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง นายวิทยา สามหาดไทย

๘,๓๐๐

นายวิทยา สามหาดไทย

๘,๓๐๐

๓

จางเหมาทําความสะอาด พ.ย.๖๔

๘,๓๐๐

๘,๓๐๐

เฉพาะเจาะจง นางอุดม ศรีวิชา

๘,๓๐๐

นางอุดม ศรีวิชา

๘,๓๐๐

๔

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (ศพฐ.๔)

๓๐,๐๐๐

๑๓,๗๔๙ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๑ รายการ

๖,๙๕๕

๙,๙๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๖,๙๕๕ บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๖

จางเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโล ๖๗๘๕๗

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานภานุวัฒน มอเตอรแอร

๒,๕๐๐ รานภานุวัฒน มอเตอรแอร

๗

ซื้อเทปพิมพอักษรติดครุภัณฑ จํานวน ๒ กลอง

๑,๔๔๐

๑,๔๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๑,๔๔๐ บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๘

จางลางเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง

๑,๓๙๑

๑,๓๙๑ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม

๑,๓๙๑ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม

๙

ซื้อน้ําดื่ม เดือน ม.ค. ๖๕

๑,๓๐๐

๑,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑,๓๐๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑๐ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอักษร

6,000 หจก.คลังอักษร

๑,๓๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๘/๒๕๖๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๖๔
6,000 ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ กส.2/2565 ลง 20 ธ.ค. 64

๑๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔ (พฐ.จว.กาฬสินธุ)

5,400

5,400 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

5,400 บมจ.ปตท.

5,400 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย

๑๒ จางเหมาทําความสะอาด เดือน พ.ย.๖๔

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

7,000 นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

๑๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔ (พฐ.จว.บึงกาฬ)

6,500

4,690 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,690 บมจ.ปตท.

7,000 ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง กส.1/2565 ลง ๑๘ ต.ค.๖๔
4,690 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย

๑๔ จางเหมาทําความสะอาด พ.ย.๖๔

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง นาง ยุรี มะอาจเลิศ

4,000 นาง ยุรี มะอาจเลิศ

4,000

๑๕ คาวัสดุสํานักงาน 6 รายการ

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

7,000 บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

7,000

๑๖ เชาอาคารที่ทําการ พฐ.จว.บึงกาฬ
๑๗ จางเหมาทําความสะอาด เดือน พ.ย.๖๔

๑๓,๗๔๙ บมจ.ปตท.

ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๔/๒๕๖๕ ลง ๘ ธ.ค. ๖๔
ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๕/๒๕๖๕ ลง ๘ ธ.ค. ๖๔

๑๓,๗๔๙ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย
๖,๙๕๕ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๖/๒๕๖๕ ลง ๗ ธ.ค. ๖๔
๒,๕๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จาง ๖/๒๕๖๕ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๔
๑,๔๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๗/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๔
๑,๓๙๑ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จาง ๗/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ธ.ค. ๖๔

ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง บก ๐๓/๒๕๖๕ ลง ๙ ธ.ค.๖๕
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ บก ๐๑/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๔

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นาง ศิรประภา วชิรารัตนสกุล

216,000 นาง ศิรประภา วชิรารัตนสกุล

216,000 ราคาต่ําสุด ขอตกลงเชา บก 02/2565 ลง ๑ ธ.ค.๖๔

4,500

4,500 นางสุกัญญา ผิวผุย

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ผิวผุย

ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง มค 02/65 ลง 8 ธ.ค.64

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

๑๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน
10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม
๑๙ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ย.๖๔ (พฐ.จว.มหาสารคาม 7,500 5,900 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
๒๐ จางเหมาทําความสะอาด เดือน พ.ย.๖๔
7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี สุริยเพ็ญ
๒๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.หนองคาย) 10,500 6,230 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
๒๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.หนองบัวฯ) 4,000
๒๓ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง รถยนตโล ๑๘๒๗๖
1,629

เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒๔

เฉพาะเจาะจง บจก. อีซูซุหนองบัวลําภู

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

4,000
1,629
จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง รถยนตโล ๖๗๘๕๑
1,760 1,760
วัสดุคอมพิวเตอร ๕ รายการ
3,000 3,000
วัสดุคอมพิวเตอร ๖ รายการ
3,500 3,500
4,000 4,000
จางเหมาทําความสะอาด เดือน พ.ย.๖๔
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.นครพนม) 10,000 7,400
จางเหมาทําความสะอาดฯ พ.ย.๖๔
4,500 4,500
ซื้อวัสดุสํานักงาน
4,000 4,000

๓๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๓๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๓๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.เลย)
๓๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

5,000
5,000

๓๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
๓๖ จางซอมบํารุงรถจักรยานยนต

4,500
๒,๒๐๐

๓๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.อุดรธานี)
๓๘ จางเหมาทําความสะอาดฯ พ.ย.๖๔

๗,๕๐๐

8,000
7,000

๗,๐๐๐

เฉพาะเจาะจง บจก. อีซูซุหนองบัวลําภู
เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวโนตบุค
เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวโนตบุค
เฉพาะเจาะจง นางสมสมัย ชาญแสวง
เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
เฉพาะเจาะจง นางแพงศรี นาราษฎร
เฉพาะเจาะจง รานวิทยาภัณฑ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

10,000 หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม
5,900 บมจ.ปตท.
7,500 นางสาวอรุณี สุริยเพ็ญ
6,230 บมจ.ปตท.
4,000 บมจ.ปตท.
1,629 บจก. อีซูซุหนองบัวลําภู
1,760 บจก. อีซูซุหนองบัวลําภู
3,000 หจก.หนองบัวโนตบุค
3,500 หจก.หนองบัวโนตบุค
4,000 นางสมสมัย ชาญแสวง
7,400 บมจ.ปตท.
4,500 นางแพงศรี นาราษฎร
4,000 รานวิทยาภัณฑ

5,000 เฉพาะเจาะจง รานวิทยาภัณฑ
5,000 เฉพาะเจาะจง รานวิทยาภัณฑ
4,900 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

5,000 รานวิทยาภัณฑ
5,000 รานวิทยาภัณฑ
4,900 บมจ.ปตท.

7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ
4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส
๒,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญยนต

7,000 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๕,๖๒๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา เบาทองหลอ

จํานวนเงิน

10,000
5,900
7,500
6,230
4,000
1,629
1,760
3,000
3,500
4,000
7,400
4,500
4,000

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ มค 01/65 ลง 28 ธ.ค. 64
บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย
ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง นค. 2/2565 ลง 9 ธ.ค.64
บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย
บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดใชจาย
ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง นภ.๑/๒๕๖๕ ลง ๗ ธ.ค.๖๔
ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง นภ.๒/๒๕๖๕ ลง ๗ ธ.ค.๖๔
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นภ.๒/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๖๔
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นภ.๓/๒๕๖๕ ลง ๑๖ ธ.ค.๖๔
ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๒/๒๕๖๕ ลง ๙ ธ.ค. ๖๔
ราคาต่ําสุด ใบแจงยอดใชจาย
ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง ลย 2/2564 ลง 8 ธ.ค.64
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ลย 1/2565 ลง 20 ธ.ค.65

5,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ลย 2/2565 ลง 20 ธ.ค.65
5,000 ราคาต่าํ สุด ใบสัง่ ซื้อ ลย 3/2565 ลง 20 ธ.ค.65
4,900 ราคาต่ําสุด ใบแจงยอดใชจาย
7,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ สน. ๔/๒๕๖๕ ลง ๑๕ ธ.ค. ๖๔

๕,๖๒๐ บมจ.ปตท.

4,500 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ มห 2/2565 ลง 20 ธ.ค.64
๒,๒๐๐ ราคาต่าํ สุด ใบสั่งจาง อด. ๑/๒๕๖๕ ลง ๓ ธ.ค. ๖๔
๕,๖๒๐ ราคาต่ําสุด ใบแจงยอดใชจาย

๗,๐๐๐ นางกฤษณา เบาทองหลอ

๗,๐๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๒/๒๕๖๕ ลง ๙ ธ.ค. ๖๔

4,500 หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส
๒,๒๐๐ ราน ส.เจริญยนต

