สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๐

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

๒๕๖๕

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ศพฐ.๔)

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๒๗๐.๖๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(แกส)

๖,๘๔๘.๐๐ ๖,๘๔๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๓

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๑ รายการ

๒๔,๘๒๙.๓๕ ๒๔,๘๒๙.๓๕ เฉพาะเจาะจง บจก.แบงเทรดดิ้ง ๑๙๙๒

๔

จางซอมบํารุงรถยนตโลห ๑๘๒๗๒

๓,๑๘๓.๒๕ ๓,๑๘๓.๒๕ เฉพาะเจาะจง บจก.โควยูฮะมอเตอร

๕

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๕ รายการ๑๕,๔๐๕.๐๐ ๑๕,๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน

๑๕,๔๐๕.๐๐ บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน

๓,๑๘๓.๒๕ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ ๒๔/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๕
๑๕,๔๐๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลง ๒๒ มิ.ย.๖๕

๖

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๗ รายการ

๖๑,๙๖๐.๐๐ บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน

๖๑,๙๖๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลง ๒๒ มิ.ย.๖๕

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(วัสดุ DNA) ๑๑ รายการ 1 ลานบาท ๙๓๙,๗๒๗.๕๐

เฉพาะเจาะจง
(ค)

บริษัท ยีนพลัส จํากัด

๖,๘๔๘.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด
๒๔,๘๒๙.๓๕ บจก.แบงเทรดดิ้ง ๑๙๙๒
๓,๑๘๓.๒๕ บจก.โควยูฮะมอเตอร

๙๓๙,๗๒๗.๕๐ บริษัท ยีนพลัส จํากัด

๘

ซื้อน้ําดื่ม เดือน มิถุนายน

๑,๓๘๐.๐๐ ๑,๓๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๑,๓๘๐.๐๐ บริษัท น้ําแข็งโคโรลิส จํากัด

๙

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กาฬสินธุ)

๙,๕๐๐.๐๐ ๖,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๑๒๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒๑,๒๗๐.๖๐

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

๖๑,๙๖๐.๐๐ ๖๑,๙๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน

๒๑,๒๗๐.๖๐ บมจ.ปตท.

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
กวจ.

บัตรฟลีทการด

๖,๘๔๘.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลง ๗ มิ.ย.๖๕
๒๔,๘๒๙.๓๕ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๕

ตัวแทนจําหนาย
๙๓๙,๗๒๗.๕๐ รายเดียวใน
ประเทศไทย

ขอตกลงซื้อเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลง ๒๗ มิ.ย.๖๕

๑,๓๘๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลง ๓๐ มิ.ย.๖๕
๖,๑๒๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

๑๐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (แกส)

๑๓,๓๗๕.๐๐ ๑๓,๓๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๓,๓๗๕.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๑ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๑๗,๕๐๕.๒๐ ๑๗,๕๐๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี ซายน จํากัด

๑๗,๕๐๕.๒๐ บริษัท เอส ซี ซายน จํากัด

๑๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (นครพนม)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕,๑๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๕,๑๐๐.๐๐

๑๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๕ รายการ

๔,๐๑๒.๕๐ ๔,๐๑๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๔,๐๑๒.๕๐ บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๑๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๘ รายการ

๘,๐๔๖.๔๐ ๘,๐๔๖.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซีอินสตรูเมนท

๘,๐๔๖.๔๐ หจก.พีเคซีอินสตรูเมนท

๔,๐๑๒.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นพ.11/2565 ลง 14 มิ.ย.65
๘,๐๔๖.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นพ.12/2565 ลง 14 มิ.ย.65

๑๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(แกส) จํานวน ๓ รายการ๑๘,๑๙๐.๐๐ ๑๘,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๘,๑๙๐.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๖ ซื้อวัสดุคิมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

๑๑,๗๐๐.๐๐ ๑๑,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน 2009 เทคโนโลยี

๑๑,๗๐๐.๐๐ ราน 2009 เทคโนโลยี

๑๗ จางเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง จํานวน 2 รายการ ๒,๖๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น.เค.พี คารแคร

๒,๖๐๐.๐๐ ราน เอ็น.เค.พี คารแคร

๑๘ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (บึงกาฬ)

๕,๑๙๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๖,๕๐๐.๐๐ ๕,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑๓,๓๗๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กส.10/2565 ลง 22 มิ.ย.65
๑๗,๕๐๕.๒๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ กส.11/2565 ลง ๒๒ มิ.ย.65
กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๘,๑๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นพ.13/2565 ลง 14 มิ.ย.65
๑๑,๗๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นพ.14/2565 ลง 14 มิ.ย.65
๒,๖๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ นพ.15/2565 ลง 23 มิ.ย.65
๕,๑๙๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

๑๙ วัสดุวิทยาศาสตร(แกส) จํานวน ๑ รายการ ๑๐,๗๐๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๐,๗๐๐.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๑๐,๗๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ บก.06/2565 ลง 8 มิ.ย.65
๑๓,๙๒๐.๗๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ บก.07/2565 ลง 8 มิ.ย.65

๒๐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๑๒ รายการ ๑๓,๙๒๐.๗๐ ๑๓,๙๒๐.๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑๓,๙๒๐.๗๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๗ รายการ

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.กรุป บึงกาฬ จํากัด

๒๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (มหาสารคาม)

๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑๕,๐๐๐.๐๐ บริษัท พี.เอ็ม.กรุป บึงกาฬ จํากัด ๑๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ บก.08/2565 ลง 17 มิ.ย.65
๗,๑๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.
๗,๑๐๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๒๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๗,๐๐๘.๕๐ ๗,๐๐๘.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๗,๐๐๘.๕๐ บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด

๒๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๗,๔๙๐.๐๐ ๗,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๗,๔๙๐.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๒๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๑๔,๒๐๙.๖๐ ๑๔,๒๐๙.๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๖ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๕,๐๐๐.๐๐ หจก.สื่อศึกษามหาสารคาม

๒๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (มุกดาหาร)

๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๒๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๒๗๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๗,๒๗๐.๐๐

๒๘ จางซอมรถยนตโล 18279 จํานวน 2 รายการ ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ยางนิยม ยานยนต

๒,๒๕๐.๐๐ หจก.ยางนิยม ยานยนต

๒๙ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 20 รายการ

๒๕,๐๐๐.๐ ๒๕,๐๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ แอสคอน จํากัด

๒๕,๐๐๐.๐ บริษัท ดิ แอสคอน จํากัด

๒,๒๕๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ มห.10/2565 ลง 10 มิ.ย.65
๒๕,๐๐๐.๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ มห.11/2565 ลง 13 มิ.ย.65

๙,๐๐๐.๐ ๙,๐๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

๙,๐๐๐.๐ ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

๓๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ

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

๔,๕๐๐.๐๐ ราน พี.พี.บุคเซ็นเตอร

๙,๐๐๐.๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ มห.12/2565 ลง 14 มิ.ย.65
๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ มห.๑๓/๒๕๖๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๕

๓๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รอยเอ็ด)

๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๘,๒๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๘,๒๐๐.๐๐

๓๓ จางซอมคอมพิวเตอร

๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด

๑,๔๐๐.๐๐ บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๑๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท บิ๊กบุค ๑๐๑ จํากัด

๓๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

๓๔ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๔,๒๐๙.๖๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๗,๐๐๘.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ มค.8/2565 ลง 20 มิ.ย.65
๗,๔๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ มค.9/2565 ลง 20 มิ.ย.65
๑๔,๒๐๙.๖๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ มค.10/2565 ลง 20 มิ.ย.65
๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ มค.11/2565 ลง 21 มิ.ย.65
กวจ.

กวจ.

บัตรฟลีทการด

บัตรฟลีทการด

๑,๔๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ รอ.๐๖/๒๕๖๕ ลง ๙ มิ.ย.๖๕
๑๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ รอ.๑๓/๒๕๖๕ ลง ๑๐ มิ.ย.๖๕

๓๕ จางทําปายไวนิล

๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน โอเปล สาขา ๒

๔,๘๐๐.๐๐ ราน โอเปล สาขา ๒

๓๖ จางทําปายไวนิลชื่อหนวยงาน

๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน โอเปล สาขา ๒

๒,๓๐๐.๐๐ ราน โอเปล สาขา ๒

๔,๘๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ รอ.๐๗/๒๕๖๕ ลง ๑๗ มิ.ย.๖๕
๒,๓๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ รอ.๐๘/๒๕๖๕ ลง ๒๔ มิ.ย.๖๕

๓๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เลย)

๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๐๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๓,๐๐๐.๐๐

๓๘ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๙,๐๙๕.๐๐ ๙,๐๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๙,๐๙๕.๐๐ บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๓๙ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๒๒,๕๑๐.๐๐ ๒๒,๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท จํากัด

๒๒,๕๑๐.๐๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท จํากัด

๔๐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๗,๔๙๐.๐๐ ๗,๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๗,๔๙๐.๐๐ บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๔๑ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
๔๒ จางเหมาทําความสะอาด

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน บีบีคอม

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางแพงศรี นาราษฎร

๑๐,๐๐๐.๐๐ ราน บีบีคอม
๔,๕๐๐.๐๐ นางแพงศรี นาราษฎร

๔๓ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (สกลนคร)

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๕,๐๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๔๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๒๙,๙๙๒.๑๐ ๒๙,๙๙๒.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๙,๙๙๒.๑๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๔๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๑๖,๐๐๐.๐๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๔๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (หนองคาย)

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๓,๑๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๑๑๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๔๗ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร (แกส) จํานวน ๒ รายการ๑๔,๙๘๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๑๔,๙๘๐.๐๐ บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๔๘ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน ๘ รายการ

๑๕,๐๐๑.๔๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท จํากัด

๑๕,๐๐๑.๔๐ ๑๕,๐๐๑.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท จํากัด

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๙,๐๙๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๕
๒๒,๕๑๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๕
๗,๔๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๙/๒๕๖๕ ลง ๑๗ มิ.ย.๖๕
๑๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลง ๑๗ มิ.ย.๖๕
๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ ๔/๒๕๖๕ ลง ๑ มิ.ย.๖๕
๕,๐๐๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด
๒๙,๙๙๒.๑๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ สน.๑๗/๒๕๖๕ ลง ๑๐ มิ.ย.๖๕
๑๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ สน.๑๘/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๕
๓,๑๑๐.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๔,๙๘๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นค.๘/๒๕๖๕ ลง ๑๓ มิ.ย.๖๕
๑๕,๐๐๑.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นค.๙/๒๕๖๕ ลง ๑๓ มิ.ย.๖๕

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

๔๙ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (หนองคาย)

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒,๓๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๕๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๖ รายการ

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๑๐,๐๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๕๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (อุดรธานี)

๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๔๒๘.๑๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๔๒๘.๑๐ บมจ.ปตท.

๕๒ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว

๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มหมงเชียง

๙,๐๐๐.๐๐ หจก.ลิ้มหมงเชียง

๕๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๒๗,๘๗๓.๕๐ ๒๗,๘๗๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๒๗,๘๗๓.๕๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๕๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร(แกส)

๑๔,๔๔๕.๐๐ ๑๔,๔๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๑๔,๔๔๕.๐๐ บริษัท กษิดิสเทรดดิ้ง จํากัด

๕๕ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึก)

๑๔,๓๕๙.๔๐ ๑๔,๓๕๙.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑๔,๓๕๙.๔๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

จํานวนเงิน
๒,๓๐๐.๐๐

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
กวจ.

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บัตรฟลีทการด

๑๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ.๑๒/๒๕๖๕ ลง ๑๕ มิ.ย.๖๕
๗,๔๒๘.๑๐ กวจ. บัตรฟลีทการด
๙,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ อด.๗/๒๕๖๕ ลง ๑ มิ.ย.๖๕
๒๗,๘๗๓.๕๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ อด.๘/๒๕๖๕ ลง ๖ มิ.ย.๖๕
๑๔,๔๔๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ อด.๙/๒๕๖๕ ลง ๘ มิ.ย.๖๕
๑๔,๓๕๙.๔๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ อด.๑๐/๒๕๖๕ ลง ๑๖ มิ.ย.๖๕

