สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อ
ใบลิขสิทธิข์ องซอฟต์แวร์ Anti Virus

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
246,394.25

ราคากลาง
-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุน บ็อก จากัด
ราคาที่เสนอ 246,394.25 บาท

บริษทั ชุน บ็อก จากัด
ราคาที่เสนอ 246,394.25 บาท

วงเงินงบประมาณ

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 1/2564
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาไม่เกิน

2

ขอเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ยหี่ อ้ TOYOTA
รถยนต์ทะเบียน 3 กส 1694

4,247.90

-

เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 4,247.90 บาท

บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ
ราคาที่เสนอ 4,247.90 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 2/2564
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

3

ขอซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
จานวน 4 ชุด

146,804.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 146,804.- บาท

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 146,804.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อที่ 3/2564
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

4

ซื้อปลั๊กไฟ 3 เมตร (10 ราง)
5 เมตร (2 ราง)

3,871.45

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 3,871.45 บาท

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 3,871.45 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อที่ 4/2564
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

5

ซื้อเครื่องดื่มรับรอง
และวัสดุทาความสะอาด
จานวน 8 รายการ

6

ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 10 รายการ

52,344.40

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 52,344.40 บาท

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 52,344.40 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 5/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

7,473.95

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 7,473.95 บาท

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 7,473.95 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 6/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

7

เปลี่ยนยางรถยนต์
รถยนต์ทะเบียน ออ 5234

26,800.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 26,800.- บาท

ร้านติวานนท์ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 26,800.- บาท

เลขทีแ่ ละ
โดยสังเขป
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
เสนอราคาไม่เกิน
ใบสั่งซื้อที่ 7/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

8

เปลี่ยนยางรถยนต์ ยีห่ อ้ Hyundai
รถยนต์ทะเบียน 5 กค 6255

29,600.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านติวานนท์ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 29,600.- บาท

ร้านติวานนท์ยางยนต์
ราคาที่เสนอ 29,600.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 8/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

9

ขอตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่าย
น้ามันเครื่อง และเจียรจานเบรก
รถยนต์ทะเบียน ฮอ 6531

6,808.41

-

เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 6,808.41 บาท

บ. โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด เสนอราคาไม่เกิน
ใบสั่งซื้อที่ 9/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ราคาที่เสนอ 6,808.41 บาท

47,080.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 47,080.- บาท

บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 47,080.- บาท

ลาดับที่

งานจัดซื้อ

10 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4
จานวน 500 รีม

วงเงินทีจ่ ะซื้อ

ราคากลาง

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คดั เลือก

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 10/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
เสนอราคาไม่เกิน

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจา้ ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละ

ทีต่ กลงจ้าง

โดยสังเขป

วันทีข่ อง
สัญญา/บจ.

1

2

จ้างทา Roll up

จ้างพิมพ์จดหมายข่าว

20,009.00

75,627.60

-

-

ฉบับเดือนตุลาคม 2563
3

จ้างทาป้ายชือ่ (พ.ต.ท.กีรป เลขาธิการ)

จ้างทาตรายาง

2,140.00

-

จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 1/2564

ราคาที่เสนอ 20,009.- บาท

ราคาที่เสนอ 20,009.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

บจก. อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 2/2564

ราคาที่เสนอ 75,627.60 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

บจก.พัฒนาศิลป์ โฆษณา จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 3/2564

ราคาที่เสนอ 2,140.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 4/2564

ราคาที่เสนอ 10,175.70 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563

บ. โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 5/2564

ราคาที่เสนอ 3,752.49 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บจก. อมรินทร์พริ้นติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่

เฉพาะเจาะจง บจก.พัฒนาศิลป์ โฆษณา จากัด
ราคาที่เสนอ 2,140.- บาท

10,175.70

-

จานวน 26 รายการ
5

บริษัท ฟีลกู๊ด เอ็กซ์ซิบิชั่น จากัด

ราคาที่เสนอ 75,627.60 บาท

จานวน 1 รายการ
4

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีลกู๊ด เอ็กซ์ซิบิชั่น จากัด

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 10,175.70 บาท

3,752.49

-

และไส้กรองแอร์

เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,752.49 บาท

รถยนต์ทะเบียน วค 8342
6

จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบ
ผูต้ รวจการแผ่นดินว่าด้วยรถสานักงาน

7

จัดจ้างผลิตบันทึกเจตนารมณ์ฯ
(MoI) จานวน 3 ฉบับ

6,152.50

-

เฉพาะเจาะจง สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคาที่เสนอ 6,152.50 บาท

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคาที่เสนอ 6,152.50 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้างที่ 6/2564
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

914.85

-

เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด

โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 7/2564

ราคาที่เสนอ 914.85 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

ราคาที่เสนอ 914.85 บาท

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจา้ ง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละ

ทีต่ กลงจ้าง

โดยสังเขป

วันทีข่ อง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

สัญญา/บจ.

8

จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม

19,126.25

-

เฉพาะเจาะจง ร้านหลักสีบ่ ลูพริ้นท์
ราคาที่เสนอ 19,126.25 บาท

ร้านหลักสีบ่ ลูพริ้นท์

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 8/2564

ราคาที่เสนอ 19,126.25 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

9

จ้างทาตรายาง
จานวน 10 รายการ

1,769.78

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 1,769.78 บาท

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 1,769.78 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสัง่ จ้างที่ 9/2564
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

10

จ้างตรวจเช็คระยะ เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง

2,623.11

-

เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด

บ. โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 10/2564

ราคาที่เสนอ 2,623.11 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 11/2564

ราคาที่เสนอ 920.20 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

บริษทั เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 12/2564

ราคาที่เสนอ 15,408.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 13/2564

ราคาที่เสนอ 250,000.- บาท

ราคาที่เสนอ 250,000.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านศุภวรรณ อ่างทอง

ร้านศุภวรรณ อ่างทอง

ใบสัง่ จ้างที่ 14/2564

ราคาที่เสนอ 450.- บาท

ราคาที่เสนอ 450.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

รถยนต์ทะเบียน 8 กญ 376
11

จ้างทาตรายาง

ราคาที่เสนอ 2,623.11 บาท
920.20

-

จานวน 5 รายการ
12

จ้างทาลายถังบรรจุสารดับเพลิง

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 920.20 บาท

15,408.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จากัด
ราคาที่เสนอ 15,408.- บาท

13

จ้างดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

250,000.00

-

สปอตวิทายุ ผ่านสถานีวิทยุ อสมท
คลืน่ วิทยุ FM 100.5MHz News
14

จ้างทานามบัตร
(พันตารวจโทกีรป กฤตธีรานนท์)

450.00

-

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจา้ ง

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละ

ทีต่ กลงจ้าง

โดยสังเขป

วันทีข่ อง
สัญญา/บจ.

15

จ้างจัดส่งคูม่ ือฯ โครงการเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพฯ

27,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นายมงคล เสริมรัตนวิศิษฏ์

นายมงคล เสริมรัตนวิศิษฏ์

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสัง่ จ้างที่ 15/2564

ราคาที่เสนอ 27,500.- บาท

ราคาที่เสนอ 27,500.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

