สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

มกราคม ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๑

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

เดือน

มกราคม

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ๕ รายการ

๒

ซื้อสมุด ปจว. จํานวน ๖๕ เลม

๕,๒๑๖.๒๕ ๕,๒๑๖.๒๕ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพตํารวจ

๕,๒๑๖.๒๕ โรงพิมพตํารวจ

๓

จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องโล ๖๗๘๕๗

๒,๕๑๖.๕๐ ๒,๕๑๖.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๒,๕๑๖.๕๐ บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๔

ซื้อน้ําดื่ม เดือน ก.พ. ๖๕

๕

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๑๔ รายการ

๑๐,๔๖๘

๑๐,๔๖๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด

๑๐,๔๖๘ บริษัท ศึกษาภัณฑขอนแกน จํากัด

จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

๓๓,๒๐๐

๓๓,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง นางอุดม ศรีวิชา

๓๓,๒๐๐ นางอุดม ศรีวิชา

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (ศพฐ.๔)

๑,๓๘๐

๘,๓๐๐

๗๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๒๕๖๕

๑

จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔

๗๓,๐๐๐

พ.ศ.

๑,๓๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๘,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวิทยา สามหาดไทย

๓๐,๐๐๐ ๑๓,๐๗๐.๑๐ ๑๓,๐๗๐.๑๐ บมจ.ปตท.

๗๓,๐๐๐ บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๑,๓๘๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๘,๓๐๐ นายวิทยา สามหาดไทย
๑๓,๐๗๐.๑๐ บมจ.ปตท.

๖

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง ราน บัดดี้คอมพิวเตอร

5,000 ราน บัดดี้คอมพิวเตอร

๗

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.กาฬสินธุ)

4,700

4,700 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,700 บมจ.ปตท.

๘

จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

๙

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.บึงกาฬ)

๑๐ ซื้อวัสดุวิทยฯ (แกสแอรซีโร)

28,000

28,000 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

28,000 นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

6,500

6,420 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

6,420 บมจ.ปตท.

2,675

2,675 เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

2,675 บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๑ คาวัสดุวิทยฯ 8 รายการ

17,000

17,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอส คอน จํากัด

17,000 บริษัท ดิ แอส คอน จํากัด

๑๒ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

5,500

5,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

5,500 หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๑๓ จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ผิวผุย

18,000 นางสุกัญญา ผิวผุย

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๗๓,๐๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๙/๒๕๖๕ ลง ๑๓ ม.ค. ๖๕
๕,๒๑๖.๒๕ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๒๔ ม.ค. ๖๕
๒,๕๑๖.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง ๘/๒๕๖๕ ลง ๒๔ ม.ค. ๖๕
๑,๓๘๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๕
๑๐,๔๖๘ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๑๒/๒๕๖๕ ลง ๓๑ ม.ค. ๖๕
๓๓,๒๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๕/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ม.ค. ๖๕
๘,๓๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง ๖/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ม.ค. ๖๕
๑๓,๐๗๐.๑๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
5,000 ราคาต่ําสุด กส.3/2565 ลง 17 ม.ค. 65
4,700 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
28,000 ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง กส.๒/2565 ลง ๒๑ ม.ค.๖๕
6,420 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
2,675 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ บก 02/2565 ลง ๑๔ ม.ค.๖๕
17,000 ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ บก 03/2565 ลง 14 ม.ค. 65
5,500 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ มค 02/๒๕65 ลง 14 ม.ค. 65
18,000 ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง มค 03/2565 21 ม.ค. 65

๑๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ธ.ค.๖๔ (พฐ.จว.มหสารคาม

7,500

5,000 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

5,000 บมจ.ปตท.

๑๕ วัสดุงานบานงานครัว 8 รายการ

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

4,500 ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

5,000 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
4,500 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซือ้ นค. 2/2565 ลง 7 ม.ค.56

๑๖ วัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ราน X-ray

4,500 ราน X-ray

4,500 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นค. 3/2565 ลง 13 ม.ค.65

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อ

จํานวนเงิน

รายชื่อ

๑๗ วัสดุวิทยาศาสตร 9 รายการ

30,000

๑๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๔ (พฐ.จว.หนองคาย)

10,500

6,840 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

6,840 บมจ.ปตท.

๑๙ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๔ (พฐ.จว.หนองบัวฯ)

8,500

3,200 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

3,200 บมจ.ปตท.

๒๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๕ รายการ

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

4,000 หจก.ธนาบุคส

๒๑ จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พี เค ซี อินสตรูเมนท

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

30,000 หจก.พี เค ซี อินสตรูเมนท

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง นางสมสมัย ชาญแสวง

18,000 นางสมสมัย ชาญแสวง

๒๒ ซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ

6,600

6,600 เฉพาะเจาะจง ราน 2009 เทคโนโลยี

6,600 ราน 2009 เทคโนโลยี

๒๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3 รายการ

4,900

4,900 เฉพาะเจาะจง ราน 2009 เทคโนโลยี

4,900 ราน 2009 เทคโนโลยี

๒๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาศาสตร 9 รายการ

15,766

15,766 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

15,766 หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(แกส) 2 รายการ

10,165

10,165 เฉพาะเจาะจง บ.กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

10,165 บ.กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๒๖ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(เข็ม G.C.) 1 รายการ

4,066

4,066 เฉพาะเจาะจง บ.พาราไซแอนติฟค จํากัด

4,066 บ.พาราไซแอนติฟค จํากัด

๒๗ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 1 รายการ

1,900

1,900 เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.เค.พี คารแคร

1,900 ราน เอ็น.เค.พี คารแคร

7,600 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

7,600 บมจ.ปตท.

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

30,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นค. 4/2565 ลง 19 ม.ค.65
6,840 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
3,200 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
4,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งซือ้ นภ.๔/๒๕๖๕ ลง ๑๑ ม.ค.๖๕
18,000 ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง 3/2565 ลง 21 ม.ค.65
6,600 ราคาต่ําสุด นพ1/2565 ลง 7 ม.ค. 65
4,900 ราคาต่ําสุด นพ2/2565 ลง 12 ม.ค. 65
15,766 ราคาต่ําสุด นพ3/2565 ลง 13 ม.ค. 65
10,165 ราคาต่ําสุด นพ4/2565 ลง 13 ม.ค. 65
4,066 ราคาต่ําสุด นพ5/2565 ลง 18 ม.ค. 65
1,900 ราคาต่ําสุด นพ6/2565 ลง 26 ม.ค. 65
7,600 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

๒๘ ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 65

10,000

๒๙ จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

18,000

๓๐ ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 65

8,000

1,000 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

1,000 บมจ.ปตท.

18,000 ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง ลย 3/2564 ลง 21 ม.ค.65
1,000 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

๓๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

6,000 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

6,000

๓๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

29,922.10 29,922.10 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๓๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 รายการ
๓๔ จางซอมรถจักรยานยนตโล 94206 3 รายการ
๓๕ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ
๓๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน

18,000 เฉพาะเจาะจง นางแพงศรี นาราษฎร

20,000
530
2,679

20,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิแอสคอนจํากัด
530 เฉพาะเจาะจง ราน ต.การชาง
2,679 เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

18,000 นางแพงศรี นาราษฎร

29,922.10 หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

29,922.10

20,000 บริษัท ดิแอสคอนจํากัด

20,000

530 ราน ต.การชาง
2,679 ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

530
2,679

20,090

20,090 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ่มหมงเซียง

20,090 หจก.ลิ่มหมงเซียง

20,090

๓๗ วัสดุงานบานงานครัว (น้ําดื่ม)

2,910

2,910 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มรินทิพย

2,910 รานน้ําดื่มรินทิพย

2,910

๓๘ ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 65

7,500

7,500 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

7,500 บมจ.ปตท.

7,500

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ สน. ๕/๒๕๖๕ ลง ๑๗ ม.ค. ๖๕
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ สน. ๖/๒๕๖๕ ลง ๑๗ ม.ค. ๖๕
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ มห 3/2565 ลง 14 ม.ค.65
ราคาต่ําสุด ใบสั่งจาง มห 4/2565 ลง 18 ม.ค.65
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ มห 5/2565 ลง 18 ม.ค.65
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ อด.๒/๒๕๖๕ ลง ๑๙ ม.ค. ๖๕
ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ อด. ๓/๒๕๖๕ ลง ๒๐ ม.ค. ๖๕
ราคาต่ําสุด ใบแจงยอดคาใชจาย

๓๙ จางทําความสะอาด ธ.ค.๖๔-มี.ค.๖๕

28,000

28,000 เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา เบาทองหลอ

28,000 นางกฤษณา เบาทองหลอ

28,000

ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง อด ๓/๒๕๖๕ ลง ๒๑ ม.ค.๖๕

