สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๒๘

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

เดือน

กุมภาพันธ

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

พ.ศ.

๒๕๖๕
ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

จํานวนเงิน

รายชื่อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ราคาต่ําสุด

ขอตกลงจาง ๙/๒๕๖๕ ลง ๑ ก.พ. ๖๕

จํานวนเงิน

๑

จางแมบานทําความสะอาด

๒๔,๙๐๐

๒๔,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง นายรณกรณ มูลหลอย

๒๔,๙๐๐ นายรณกรณ มูลหลอย

๒๔,๙๐๐

๒

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ก.พ.๖๕ (ศพฐ.๔)

๓๐,๐๐๐

๕,๒๓๐

๕,๒๓๐

๕,๒๓๐

๓

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๒ รายการ

๑๗,๕๔๘

๑๗,๕๔๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๗,๕๔๘ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๑๗,๕๔๘ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ ๑๓/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๕

๔

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๔ รายการ

๔๖,๐๑๐

๔๖,๐๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๔๖,๐๑๐ บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๔๖,๐๑๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ ๑๔/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๕

๕

จางซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๕,๐๐๐ บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

๕,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๙/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๕

๖

จางทําตรายาง จํานวน ๒ อัน

๑,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กอปปวัน 2547 จํากัด

๑,๔๐๐ บริษัท กอปปวัน 2547 จํากัด

๑,๔๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๕

๗

จางทําปายอะคริลิค จํานวน ๔ รายการ

๑,๔๔๔.๕๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ. ๖๕

๘

จางซอม HOOD กอป.ศพฐ.๔

๘๖,๖๗๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๒/๒๕๖๕ ลง ๑๘ ก.พ. ๖๕

๙

จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถโล ๖๗๔๕๕

๑,๘๕๑.๑๐ ๑,๘๕๑.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๘๕๑.๑๐ บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๘๕๑.๑๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๓/๒๕๖๕ ลง ๑๘ ก.พ. ๖๕

๑๐ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถโล ๒๙๗๖๑

๑,๙๕๑.๑๐ ๑,๙๕๑.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๙๕๑.๑๐ บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๙๕๑.๑๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๔/๒๕๖๕ ลง ๑๘ ก.พ. ๖๕

๑๑ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถโล ๖๗๗๘๕

๑,๙๕๑.๑๐ ๑,๙๕๑.๑๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๙๕๑.๑๐ บริษัท ค็อกพิทขอนแกนฯ

๑,๙๕๑.๑๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๕/๒๕๖๕ ลง ๑๘ ก.พ. ๖๕

๓๑,๘๕๓.๙๐ ๓๑,๘๕๓.๙๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิ้ลยู ซายน จํากัด

๓๑,๘๕๓.๙๐ บริษัท ดับเบิ้ลยู ซายน จํากัด

๓๑,๘๕๓.๙๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ ๑๕/๒๕๖๕ ลง ๒๔ ก.พ. ๖๕

๔,๓๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง ๑๖/๒๕๖๕ ลง ๒๕ ก.พ. ๖๕

10,732.10 หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

10,732.10

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ กส.๔/๒๕๖๕ ลง ๒ ก.พ. ๖๕

19,260 บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

19,260

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ กส.๕/๒๕๖๕ ลง ๒ ก.พ. ๖๕

๑๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๑๒ รายการ
๑๓ จางซอมแซมกลองวงจรปด จํานวน ๒ ตัว
๑๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
๑๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (แกส)

๑,๔๐๐

เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑,๔๔๔.๕๐ ๑,๔๔๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง รานปายอารต แฟร
๘๖,๖๗๐

๔,๓๐๐

๘๖,๖๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น. อาร .เค..นรากรณ

๔,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง รานโอโอคอมพิวเตอรฯ

10,732.10 10,732.10 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

19,260

19,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

บมจ.ปตท.

๑,๔๔๔.๕๐ รานปายอารต แฟร
๘๖,๖๗๐ หจก.เอ็น. อาร .เค..นรากรณ

๔,๓๐๐ รานโอโอคอมพิวเตอรฯ

๑๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.กาฬสินธุ)

4,400

4,400 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

4,400 บมจ.ปตท.

4,400 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

๑๗ จางเหมาทําความสะอาด

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

7,000 นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

7,000

๑๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.บึงกาฬ)

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๕๐๐ บมจ.ปตท.

๖,๕๐๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

ราคาต่ําสุด

ขอตกลงจาง กส.1/2565 ลง ๑๘ ต.ค.๖๔

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จํานวนเงิน

๑๙ วัสดุสํานักงาน 13 รายการ
๒๐ วัสดุสํานักงาน

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๘,๐๐๐ บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๘,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ บก 04/2565 ลง ๑ ก.พ. ๖๕

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๗,๐๐๐ หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๗,๐๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ มค 03/65 ลง 9 ก.พ.65

๒๑ วัสดุวิทยาศาสตร
๒๒ วัสดุคอมพิวเตอร

๗,๕๙๗

๗,๕๙๗ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๗,๕๙๗ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๗,๕๙๗

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ มค 04/65 ลง 14 ก.พ.65

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไซเบอร แคร มหาสารคาม

๙,๖๐๐ ราน ไซเบอร แคร มหาสารคาม

๙,๖๐๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ มค 05/65 ลง 14ก.พ.65

๑๒,๓๐๕

ราคาต่ําสุด

๗,๓๐๐

ราคาต่ําสุด

๘๖,๖๗๐

ราคาต่ําสุด

๒๓ วัสดุวิทยาศาสตร
๑๒,๓๐๕
๒๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.มหาสารคาม ๓,๐๐๐
๒๕ วัสดุสํานักงาน 15 รายการ
๑๕,๐๐๐

๑๒,๓๐๕ เฉพาะเจาะจง บ.กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด
๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑๒,๓๐๕ บ.กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด
๓,๐๐๐ บมจ.ปตท.

๑๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

๑๕,๐๐๐ ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

๗,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

๗,๓๐๐ ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย

๑๐,๕๐๐

๕,๕๕๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕,๕๕๐ บมจ.ปตท.

๒๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.หนองบัวฯ)
๒๙ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ รายการ

๘,๕๐๐

๔,๑๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๔,๑๐๐ บมจ.ปตท.

๓,๘๐๐

๓,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๓,๘๐๐ หจก.ธนาบุคส

๓๐ จางบริการซอมตูดูดไอระเหยสารเคมี
๓๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.นครพนม)

๘๖,๖๗๐

๒๖ วัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ
๒๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.หนองคาย)

๗,๓๐๐

๘๖,๖๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อาร.เค.นารากรณ

๑๐,๐๐๐ 9,298.50 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๘๖,๖๗๐ หจก.เอ็น.อาร.เค.นารากรณ
9,298.50 บมจ.ปตท.

ใบสั่งซื้อ มค 06/65 ลง 14ก.พ.65
๓,๐๐๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๑๕,๐๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นค. 5/2565 ลง 7 ก.พ.65
ใบสั่งซื้อ นค. 6/2565 ลง 25 ก.พ.65
๕,๕๕๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๔,๑๐๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๓,๘๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ นภ.๕/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.พ. ๖๕
ใบสั่งจาง นภ.๓/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ก.พ.๖๕
9,298.50 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
3,000 บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย
๔,๑๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ สน. ๗/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.พ. ๖๕

๓๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ม.ค.๖๕ (พฐ.จว.เลย)
๓๓ ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

๘,๐๐๐

3,000 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

3,000 บมจ.ปตท.

๔,๑๕๐

๔,๑๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๔,๑๕๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๓๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
๓๕ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

7,000 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

7,000

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ สน. ๘/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.พ. ๖๕

7,940

7,940 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

7,940 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

7,940

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ สน. ๙/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.พ. ๖๕

๓๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๓๗ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

๙,๖๓๐

๙,๖๓๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๙,๖๓๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๙,๖๓๐

ราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ สน. ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๑๐ ก.พ. ๖๕

7,450
3,100

7,450 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ
3,100 เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

7,450 หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ
3,100 ราน พี.พี.บุค เซ็นเตอร

7,450
3,100

๗,๕๐๐

๖,๒๑๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๒๑๐ บมจ.ปตท.

๓๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ
๓๙ ซือ้ น้ํามันเชื้อเพลิง

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อ สน. ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๒๘ ก.พ. ๖๕
ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ มห 6/2565 ลง 17 ก.พ.65
๖,๒๑๐ บัตรฟรีทการด ใบแจงยอดคาใชจาย

