สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๑

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

๒,๓๐๐.๐๐

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๑ รายการ

๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด

ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565 ลง 6 พ.ค.65
๒๖,๑๔๐.๑๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565 ลง 10 พ.ค.65

๒

ซื้อวัสดุวิทย 14 รายการ (กสก.ศพฐ.4)

๒๖,๑๔๐.๑๐ ๒๖,๑๔๐.๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๒๖,๑๔๐.๑๐ บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๓

ซื้อวัสดุวิทย 19 รายการ (กคม.ศพฐ.๔)

๓๑,๐๕๑.๔๐ ๓๑,๐๕๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๓๑,๐๕๑.๔๐ บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๔

จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง ๑๓,๖๔๒.๕๐ ๑๓,๖๔๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม

๕

ซื้อวัสดุวิทย 11 รายการ (กสก.ศพฐ.๔)

๗,๓๕๐.๙๐ ๗,๓๕๐.๙๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๗,๓๕๐.๙๐ บ.ดับเบิ้ลยูซายน เทคโนโลยี จก.

๖

ซื้อน้ําดื่ม

๑,๗๖๐.๐๐ ๑,๗๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑,๗๖๐.๐๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๗

ซื้อวัสดุวิทย 2 รายการ

๑,๐๙๑.๔๐ ๑,๐๙๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก. PKC อินสตรูเมนท

๑,๐๙๑.๔๐ หจก. PKC อินสตรูเมนท

๘

จางปรับปรุงหองสําหรับจัดเก็บเอกสารฯ

๑,๐๙๑.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2565 ลง 31 พ.ค.65
๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 จํากัด ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจางเลขที่ 13/2565 ลง 12 พ.ค.65

๙

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (ศพฐ.๔)

๑๕,๐๑๐.๐๐ ๑๕,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑๕,๐๑๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๑๕,๐๑๐.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เม.ย. (บึงกาฬ)

๖,๒๗๕.๐๐ ๖,๒๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๒๗๕.๐๐ บมจ.ปตท.

๖,๒๗๕.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๑ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๑๑ รายการ
๑๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (หนองคาย)

๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย ๙,๕๐๐.๐๐ บจ.ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย ๙,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นค.๗/๒๕๖๕ ลง ๙ พ.ค.๖๕
๙,๔๓๐.๐๐ ๙,๔๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.
๙,๔๓๐.๐๐ บมจ.ปตท.
๙,๔๓๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

๑๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (มหาสารคาม)

6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

6,650.00 บมจ.ปตท.

๑๔ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถโล ๑๘๒๗๔

๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อู วรรณพงษ (ชางอวน)

๒,๘๐๐.๐๐ อู วรรณพงษ (ชางอวน)

๑๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๑๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (นครพนม)

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๐๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๖,๐๐๐.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (มุกดาหาร)

๗,๕๐๐.๐๐ ๖,๘๔๐.๒๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๘๔๐.๒๐ บมจ.ปตท.

๖,๘๔๐.๒๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๘ จางแมบานทําความสะอาด พ.ค.65

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร ถาลี

๔,๕๐๐.๐๐ นางสาวเกษร ถาลี

๑๙ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๙ รายการ

๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๔,๐๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจางเลขที่ 4/2565 ลง 31 พ.ค.65
๔,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นภ.11/2565 ลง 18 พ.ค.65

๒๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (หนองบัวลําภู)

๔,๓๙๐.๐๐ ๔,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๔,๓๙๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๔,๓๙๐.๐๐

๒๑ จางทําปาย

๙,๑๐๐.๐๐ ๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานยิ้มเจริญ

๙,๑๐๐.๐๐ รานยิ้มเจริญ

๒๒ จางซอมบํารุงรถยนตโล 67786

๒,๑๕๐.๐๐ ๒,๑๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพศรี

๒,๑๕๐.๐๐ หจก.นพศรี

๙,๑๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ อด.3/2565 ลง 9 พ.ค.65
๒,๑๕๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ อด.4/2565 ลง 13 พ.ค.65

๓๑,๐๕๑.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2565 ลง 11 พ.ค.65
๑๓,๖๔๒.๕๐ หจก.ขอนแกนเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม ๑๓,๖๔๒.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ 23/2565 ลง 27 พ.ค.65

๑๖,๐๐๐.๐๐ หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๗,๓๕๐.๙๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2565 ลง 27 พ.ค.65
๑,๗๖๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 30/2565 ลง 31 พ.ค.65

6,650.00

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๒,๘๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ มค ๑/๒๕๖๕ ลง ๑๙ เม.ย.๖๕
๑๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ มค ๗/๒๕๖๕ ลง ๑๒ พ.ค.๖๕

กวจ.

บัตรฟลีทการด

-๒-

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๒๓ จางซอมบํารุงรถยนตโล 18273

๑,๕๗๐.๐๐ ๑,๕๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.นพศรี

๑,๕๗๐.๐๐ หจก.นพศรี

๒๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (อุดรธานี)

๗,๓๒๐.๐๐ ๗,๓๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๓๒๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๕ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (กาฬสินธุ)

๕,๙๓๐.๐ ๕,๙๓๐.๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕,๙๓๐.๐ บมจ.ปตท.

๕,๙๓๐.๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๒๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (เลย)

๕,๐๐๐.๐ ๕,๐๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕,๐๐๐.๐ บมจ.ปตท.

๕,๐๐๐.๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๒๗ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๑๕ รายการ

๒๐,๙๐๕.๐๐ ๒๐,๙๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๐,๙๐๕.๐๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑,๕๗๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ อด.5/2565 ลง 13 พ.ค.65
๗,๓๒๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

๒๐,๙๐๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ลย.๖/๒๕๖๕ ลง ๑๗ พ.ค.๖๕
๗,๗๗๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

๒๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (รอยเอ็ด)

๗,๗๗๐.๐๐ ๗,๗๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๗๗๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๙ ซื้อวัสดุสํานักงาน (เงินนอกงบ)

๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๗,๐๐๐.๐๐ บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๓๐ จางซอมบํารุงรถยนต ๒๙๗๖๒

๒,๕๖๗.๐๔ ๒,๕๖๗.๐๔ เฉพาะเจาะจง บริษัท โควยูฮะมอเตอร จํากัด

๒,๕๖๗.๐๔ บริษัท โควยูฮะมอเตอร จํากัด

๓๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๔,๘๐๐.๐๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๓๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (เงินนอกงบ)

๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๗,๐๐๐.๐๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๔,๘๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ สน 15/2565 ลง 5 พ.ค.65
๗,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ สน 16/2565 ลง 20 พ.ค.65

๓๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ค. (สกลนคร)

๗,๐๑๐.๐๐ ๗,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๐๑๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๗,๐๑๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ รอ ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๑๘ พ.ค.๖๕
๒,๕๖๗.๐๔ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ รอ ๐๕/๒๕๖๕ ลง ๑๘ พ.ค.๖๕

กวจ.

บัตรฟลีทการด

