สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ -๓๐

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

๒๕๖๕

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

จํานวนเงิน

รายชื่อ

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

ซื้อหลอดไฟ (ศพฐ.๔)

๒

จางซอมบํารุงรถยนตโล ๐๓๖๒๔ (ศพฐ.๔) ๗,๓๙๑.๙๒ ๗,๓๙๑.๙๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเคทีขอนแกน จํากัด

๔,๙๙๐.๐๐ บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร จํากัด ๔,๙๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ ลง ๔ เม.ย.๖๕
๗,๓๙๑.๙๒ บริษัท เคเคทีขอนแกน จํากัด
๗,๓๙๑.๙๒ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ ๒๐/๒๕๖๕ ลง ๒๐ เม.ย.๖๕

๓

จางลางเครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง (ศพฐ.๔) ๔,๗๐๘.๐๐ ๔,๗๐๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง

๔,๗๐๘.๐๐ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง

๔

จางลางเครื่องปรับอากาศ ๘ เครื่อง (ศพฐ.๔) ๑๐,๐๒๑.๐๐ ๑๐,๐๒๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง

๑๐,๐๒๑.๐๐ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่ง

๕

ซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๑ รายการ (ศพฐ. ๔)

๒๓,๗๒๖.๐๐ ๒๓,๗๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑขอนแกน จก.

๒๓,๗๒๖.๐๐ บริษัท ศึกษาภัณฑขอนแกน จก.

๖

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (หนองคาย)

๗,๓๓๐.๐๐ ๖,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๔ รายการ (มุกดาหาร) ๕,๖๗๙.๐๐ ๕,๖๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส

๕,๖๗๙.๐๐ หจก.เมกกา เอ็นเตอรไพรส

๘

ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒ รายการ (มุกดาหาร)

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

๔,๕๐๐.๐๐ ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

๕,๖๗๙.๐๐ ราคาต่ําสุด มห ๘/๒๕๖๕ ๒๒ เม.ย.๖๕
๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด มห ๙/๒๕๖๕ ลง ๒๒ เม.ย.๖๕

๙

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (มุกดาหาร)

7,500.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

6,980.00 บมจ.ปตท.

6,980.00

กวจ.

ใบแจงยอดคาใชจาย

๑๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (มหาสารคาม)

๗,๕๐๐.๐๐ ๔,๙๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๔,๙๓๖.๐๐ บมจ.ปตท.

๔,๙๓๖.๐๐

กวจ.

ใบแจงยอดคาใชจาย

๑๑ จางทําตรายาง (กาฬสินธุ)

๓,๑๖๐.๐๐ ๓,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน อ.นิธิพรบลอก

๓,๑๖๐.๐๐ ราน อ.นิธิพรบลอก

๑๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กาฬสินธุ)

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานบัดดี้คอมพิวเตอร

๖,๐๐๐.๐๐ รานบัดดี้คอมพิวเตอร

๓,๑๖๐.๐๐ ราคาต่ําสุด กส. ๒/๒๕๖๕ ลง ๒๕ เม.ย.๖๕
๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด กส. ๘/๒๕๖๕ ลง ๒๕ เม.ย.๖๕

๑๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (กาฬสินธุ)

๙,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๐๖๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๓,๐๖๐.๐๐

๑๔ จางแมบานทําความสะอาด เม.ย.-มิ.ย. (บก.) ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นาง ยุรี มะอาจเลิศ

๑,๒๐๐.๐๐ นาง ยุรี มะอาจเลิศ

๑๕ ซื้อวัสดุสํานักวาน ๑๓ รายการ (บึงกาฬ)

๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๙,๕๐๐.๐๐ บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๑,๒๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจาง บก ๐๕/๒๕๖๕ ลง ๘ เม.ย.๖๕
๙,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อ บก ๐๕/๒๕๖๕ ลง ๘ เม.ย.๖๕

๑๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (นครพนม)

๗,๒๓๐.๐๐ ๗,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๒๓๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๗,๒๓๐.๐๐

๑๗ ซื้อวัสดุสํานักงาน (รอยเอ็ด)

๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด

๒,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด

๑๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน (รอยเอ็ด)

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๒,๔๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ รอ ๐๘/๒๕๖๕ ลง ๘ เม.ย.๖๕
๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ รอ ๐๙/๒๕๖๕ ลง ๒๗ เม.ย.๖๕

๑๙ วัสดุวิทยาศาสตร (รอยเอ็ด)

๒๘,๕๔๗.๖๐ ๒๘,๕๔๗.๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (เลย)

๔,๙๙๐.๐๐ ๔,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิพัฒนฮารดแวร จํากัด

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

๖,๗๓๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๘,๕๔๗.๖๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๔,๗๐๘.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลง ๒๐ เม.ย.๖๕
๑๐,๐๒๑.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ ลง ๒๐ เม.ย.๖๕
๒๓,๗๒๖.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลง ๒๖ เม.ย.๖๕
๖,๗๓๐.๐๐ กวจ. ใบแจงยอดคาใชจาย

กวจ.

กวจ.

ใบแจงยอดคาใชจาย

ใบแจงยอดคาใชจาย

๒๘,๕๔๗.๖๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ รอ ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๒๘ เม.ย.๖๕
๓,๕๐๐.๐๐ กวจ. ใบแจงยอดคาใชจาย

๓,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๕๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๑ จางถายเอกสาร (สกลนคร)

๔,๕๐๐.๐ ๔,๕๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง ราน ภูวิว

๔,๕๐๐.๐ ราน ภูวิว

๒๒ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (สกลนคร)

๖,๐๐๐.๐ ๖,๐๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๖,๐๐๐.๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๔,๕๐๐.๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ สน ๖/๒๕๖๕ ลง ๒๑ เม.ย.๖๕
๖,๐๐๐.๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ สน ๑๓/๒๕๖๕ ลง ๒๒ เม.ย.๖๕

๒๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (สกลนคร)

๑๔,๘๑๙.๕๐ ๑๔,๘๑๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑๔,๘๑๙.๕๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑๔,๘๑๙.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ สน ๑๔/๒๕๖๕ ลง ๒๕ เม.ย.๖๕

-๒-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๒๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (หนองบัวลําภู)

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

๑๑,๗๙๑.๔๐ ๑๑,๗๙๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส ซี ซายน

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

๑๑,๗๙๑.๔๐ บจก.เอส ซี ซายน

๒๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (หนองบัวลําภู)

๘,๑๓๒.๐๐ ๘,๑๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.พาราไซแอนติฟค

๘,๑๓๒.๐๐ บจก.พาราไซแอนติฟค

๒๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน (หนองบัวลําภู)

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๔,๕๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๒๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (หนองบัวลําภู)

๘,๕๐๐.๐๐ ๒,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒,๙๘๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๘ จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ (อุดรธานี)

๕,๘๕๐.๐๐ ๕,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานยิ้มเจริญ

๕,๘๕๐.๐๐ รานยิ้มเจริญ

๒๙ ซื้อน้ําดื่ม (อุดรธานี)

๓,๐๓๐.๐๐ ๓,๐๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มรินทรทิพย

๓,๐๓๐.๐๐ รานน้ําดื่มรินทรทิพย

๓๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน (อุดรธานี)
๓๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (อุดรธานี)

๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มหมงเชียง

๖,๒๗๐.๐๐ ๖,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒๘,๐๐๐.๐๐ หจก.ลิ้มหมงเชียง
๖,๒๗๐.๐๐ บมจ.ปตท.

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑๑,๗๙๑.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ. ๘/๒๕๖๕ ลง ๑ เม.ย.๖๕
๘,๑๓๒.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นภ. ๙/๒๕๖๕ ลง ๔ เม.ย.๖๕
๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ. ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๒๑ เม.ย.๖๕
๒,๙๘๐.๐๐ กวจ. ใบแจงยอดคาใชจาย
๕,๘๕๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ อด. ๒/๒๕๖๕ ลง ๑๑ เม.ย.๖๕
๓,๐๓๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ อด. ๕/๒๕๖๕ ลง ๑๒ เม.ย.๖๕
๒๘,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ อด. ๖/๒๕๖๕ ลง ๒๒ เม.ย. ๖๕
๖,๒๗๐.๐๐ กวจ. ใบแจงยอดคาใชจาย

