สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

แบบ สขร. ๑

ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ และพิสูจนหลักฐานจังหวัด ในสังกัด
วันที่ ๑ - ๓๑

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

๑๒,๒๖๐.๐๐ บมจ.ปตท.

จํานวนเงิน

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ศพฐ.๔)

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๒๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒

จางซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร ๒ เครื่อง

๑,๗๙๐.๐๐ ๑,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ๒๔ อิ้งค

๑,๗๙๐.๐๐ ราน ๒๔ อิ้งค

๓

ซื้อหมึกพิมพบารโคด ๓ ตลับ

๑,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เบสเทค โอเอ

๑,๔๔๐.๐๐ บจก.เบสเทค โอเอ

๔

ซื้อวัสดุวิทย ๒ รายการ (กนฝ.)

๑,๙๒๖.๐๐ ๑,๙๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑,๙๒๖.๐๐ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๕

ซื้อวัสดุวิทย ๙ รายการ

๑๕,๕๑๕.๐๐ ๑๕,๕๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ดับเบิ้ลยู ซายน

๖

ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้น

๖,๓๖๐.๐๐ ๖,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน 24 อิ้งค

๖,๓๖๐.๐๐ ราน 24 อิ้งค

๗

ซื้อเกาอี้พลาสติก ๓๐ ตัว

๗,๘๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999

๗,๘๐๐.๐๐ บจก.เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999

๖,๓๖๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕
๗,๘๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๔๑/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕

๘

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กาฬสินธุ)

๙,๕๐๐.๐๐ ๓,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๖๕๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๓,๖๕๐.๐๐

๙

ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คลังอักษร

๑๕,๕๑๕.๐๐ บจก.ดับเบิ้ลยู ซายน

๑๐,๐๐๐.๐๐ หจก.คลังอักษร

๑๒,๒๖๐.๐๐

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป
กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑,๗๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ ๒๕/๒๕๖๕ ลง ๖ ก.ค.๖๕
๑,๔๔๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕
๑,๙๒๖.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕
๑๕,๕๑๕.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ ๓๙/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ กส.12/2565 ลง 11 ก.ค.65
๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ กส.13/2565 ลง 11 ก.ค.65

๑๐ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานบัดดี้คอมพิวเตอร

๕,๐๐๐.๐๐ รานบัดดี้คอมพิวเตอร

๑๑ จางเหมาทําความสะอาด ก.ค. - ก.ย. 65

๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

๒๑,๐๐๐.๐๐ นางฉวีวรรณ ภูสําเภา

๑๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (นครพนม)

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๔ รายการ

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ปกปอง ไอที 2009

๑๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (บึงกาฬ)

๖,๕๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๑,๙๘๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๑๕ ซื้อวัสดุงานบานฯ จํานวน 12 รายการ

๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๙,๐๐๐.๐๐ บริษัท พี.เอ็ม.กรุป จํากัด

๑๖ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (มหาสารคาม)

๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒,๐๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๑๗ จางเปลี่ยนแบตตเตอรี่

๓,๑๐๐.๐๐ ๓,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง อูวรรณพงษ (ชางอวน)

๓,๑๐๐.๐๐ อูวรรณพงษ (ชางอวน)

๑๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สื่อศึกษา

๑๙ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (มุกดาหาร)

๗,๕๐๐.๐๐ ๖,๕๒๐.๒๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๕๒๐.๒๐ บมจ.ปตท.

๖,๕๒๐.๒๐

๒๐ จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ

๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ แข็งแรง

๖,๐๐๐.๐๐ นายวีระพงษ แข็งแรง

๒๑ จางเหมาทําความสะอาด ก.ค. - ก.ย. 65

๑๓,๕๐๐.๐ ๑๓,๕๐๐.๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษร ถาลี

๑๓,๕๐๐.๐ นางสาวเกษร ถาลี

๖,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ มห 14/2565 ลง 5 ก.ค.65
๑๓,๕๐๐.๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจางเลขที่ มห 5/2565 ลง 18 ก.ค.65

๒๒ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รอยเอ็ด)

๘,๕๐๐.๐๐ ๘,๒๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๘,๒๘๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๘,๒๘๐.๐๐

๒๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

๑๔,๙๘๐.๐๐ ๑๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๗,๑๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.
๑๐,๐๐๐.๐๐ ราน ปกปอง ไอที 2009

๑๓,๐๐๐.๐๐ หจก.สื่อศึกษา

๑๔,๙๘๐.๐๐ บริษัท กษิดิศ เทรดดิ้ง จํากัด

๒๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ กส.5/2565 ลง 18 ก.ค.65
๗,๑๐๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด
๑๐,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นพ 16/2565 ลง 27 ก.ค.65
๑,๙๘๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด
๙,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ บก 09/2565 ลง 11 ก.ค.65
๒,๐๐๐.๐๐ กวจ. บัตรฟลีทการด
๓,๑๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ มค 2/2565 ลง 8 ก.ค.65
๑๓,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ มค 12/2565 ลง 27 ก.ค.65
กวจ.

กวจ.

บัตรฟลีทการด

บัตรฟลีทการด

๑๔,๙๘๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ รอ 14/2565 ลง 4 ก.ค.65

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

๒๔ จางซอมบํารุงรถยนตโล 67787
๒๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน
๒๖ จางซอมบํารุงรถยนตโล ๐๓๕๕๐

วงเงินที่จะ
ซื้อ
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
หรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ
รายชื่อ

๔,๕๙๐.๓๐ ๔,๕๙๐.๓๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โควยูฮะ (สาขารอยเอ็ด)
๒๐,๕๙๐.๐๐ ๒๐,๕๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานโอเปล สาขา ๒

๒,๑๖๕.๖๘ ๒,๑๖๕.๖๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท โควยูฮะ (สาขารอยเอ็ด)

๒๗ จางเหมาทําความสะอาด ก.ค. - ก.ย. ๖๕ ๑๓,๕๐๐.๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายจอม ฉันวิจิตร
๒๘ จางถายเอกสาร
๒๙ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
๓๐ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (เลย)
๓๑ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (สกลนคร)

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
จํานวนเงิน

รายชื่อ

๔,๕๙๐.๓๐ บริษัท โควยูฮะ (สาขารอยเอ็ด)
๒๐,๕๙๐.๐๐ รานโอเปล สาขา ๒
๒,๑๖๕.๖๘ บริษัท โควยูฮะ (สาขารอยเอ็ด)
๑๓,๕๐๐.๐๐ นายจอม ฉันวิจิตร

๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานโอเปล สาขา ๒

๑,๖๘๐.๐๐ รานโอเปล สาขา ๒

๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานโอเปล สาขา ๒

๑๗,๐๐๐.๐๐ รานโอเปล สาขา ๒

จํานวนเงิน

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๔,๕๙๐.๓๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ รอ 09/2565 ลง 7 ก.ค.65
๒๐,๕๙๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ รอ 15/2565 ลง 8 ก.ค.65
๒,๑๖๕.๖๘ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ รอ ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๘ ก.ค.๖๕
๑๓,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ จางเลขที่ รอ ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๑๙ ก.ค.๖๕
๑,๖๘๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ รอ ๑๒/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕
๑๗,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ รอ ๑๖/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕

๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๒,๐๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒,๐๐๐.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๗,๕๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๗,๕๐๐.๐๐

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๓๒ จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ

๕,๒๕๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน หมู อิเล็กทรอนิกส

๕,๒๕๐.๐๐ รานหมูอิเล็กทรอนิกส

๓๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

๗,๗๕๐.๐๐ ๗,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๗,๗๕๐.๐๐ หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ

๕,๒๕๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งจางเลขที่ สน ๘/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕
๗,๗๕๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ สน ๑๙/๒๕๖๕ ลง ๒๒ ก.ค.๖๕

๒,๖๑๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๒,๖๑๐.๐๐

๓๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (หนองคาย)

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

กวจ.

บัตรฟลีทการด

๓๕ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๔ รายการ

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย ๑๕,๐๐๐.๐๐ บจก.ศึกษาภัณฑขอนแกน หนองคาย ๑๕,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นค ๑๐/๒๕๖๕ ลง ๑ ก.ค.๖๕
๓๖ จางเหมาทําความสะอาด ก.ค. - ก.ย. ๖๕ ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวอรุณี สุริยเพ็ญ
๒๒,๕๐๐.๐๐ นางสาวอรุณี สุริยเพ็ญ
๒๒,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจางเลขที่ นค ๕/๒๕๖๕ ลง ๑๙ ก.ค.๖๕

๓๗ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (หนองบัวลําภู)

๘,๕๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๓,๔๐๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๓๘ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๓ รายการ

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๔,๕๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๓,๔๐๐.๐๐
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๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ. ๑๓/๒๕๖๕ ลง ๔ ก.ค.๖๕
๑๔,๖๕๙.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นภ. ๑๔/๒๕๖๕ ลง ๔ ก.ค.๖๕

๓๙ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๔ รายการ

๑๔,๖๕๙.๐๐ ๑๔,๖๕๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจก.เอส ซี ซายน

๑๔,๖๕๙.๐๐ บจก.เอส ซี ซายน

๔๐ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๗ รายการ

๑๐,๓๓๐.๘๕ ๑๐,๓๓๐.๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๑๐,๓๓๐.๘๕ หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท

๔๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๕ รายการ

๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัว โนตบุค

๔,๕๐๐.๐๐ หจก.หนองบัว โนตบุค

๔๒ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๖ รายการ

๔,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๔,๘๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๔๓ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๗ รายการ

๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาบุคส

๔,๒๐๐.๐๐ หจก.ธนาบุคส

๔,๘๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ. ๑๗/๒๕๖๕ ลง ๒๐ ก.ค.๖๕
๔,๒๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นภ.๑๘/๒๕๖๕ ลง ๒๐ ก.ค.๖๕

๔๔ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (อุดรธานี)

๗,๕๐๐.๐๐ ๖,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ.ปตท.

๖,๔๖๐.๐๐ บมจ.ปตท.

๖,๔๖๐.๐๐

๔๕ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว (น้ําดื่ม)

๔,๙๒๐.๐๐ ๔,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มรินทิพย

๔,๙๒๐.๐๐ รานน้ําดื่มรินทิพย

๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ้มหมงเชียง

๔๒,๐๐๐.๐๐ หจก.ลิ้มหมงเชียง

๔,๙๒๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ อด ๑๑/๒๕๖๕ ลง ๕ ก.ค.๖๕
๔๒,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ อด ๑๒/๒๕๖๕ ลง ๑๒ ก.ค.๖๕

๒๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวแอด ธระเสนา

๒๑,๐๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ขอตกลงจางเลขที่ อด ๔/๒๕๖๕ ลง ๓๑ ก.ค.๖๕

๔๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน

๔๗ จางเหมาทําความสะอาด ก.ค. - ก.ย. ๖๕ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวแอด ธระเสนา

๑๐,๓๓๐.๘๕ ราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ นภ. ๑๕/๒๕๖๕ ลง ๔ ก.ค.๖๕
๔,๕๐๐.๐๐ ราคาต่ําสุด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ นภ. ๑๖/๒๕๖๕ ลง ๕ ก.ค.๖๕
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