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

งานจัดซื้อ

1

ซื้อโปรแกรม Zoom Meeting Professional

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
38,520.00

-

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด
ราคาที่เสนอ 38,520.- บาท

2

ขอเปลื่ยนไส้กรองอากาศ ไส้กรองแอร์
ยางปัดน้าฝน แบตเตอรี่และเซ็นเซอร์ ABC

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 11/2564

บริษัท วัน-ทู-ออล จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 38,520 บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

37,720.71

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ตระการยนต์ จากัด
ราคาที่เสนอ 37,720.71 บาท

บริษัท ตระการยนต์ จากัด
ราคาที่เสนอ 37,720.71 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 12/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

33,785.25

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 33,785.25 บาท

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 33,785.25 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
ใบสั่งซื้อที่ 13/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

325,836.40

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 325,836.40 บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์เปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 325836.40 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 14/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

เสนอราคาไม่เกิน

รถยนต์ทะเบียน ออ 5234
3

ซื้อวัสดุงานครัว 4 รายการ

4

หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 13รายการ

5

เปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่อง
รถยนต์ทะเบียน 1 กค 7201

1,661.55

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จากัด
ราคาที่เสนอ 1,661.55 บาท

บริษัท วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส จากัด
ราคาที่เสนอ 1,661.55 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 15/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

6

ซื้อพร้อมติดตั้งฟิล์มกันชนหน้ารถยนต์
ทะเบียน ออ 5234

4,280.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซคิน จากัด
ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท

บริษัท ออโต้ซคิน จากัด
ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 16/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

7

ซื้อวัสดุสานักงาน 16 รายการ

22,007.76

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 22,007.76 บาท

บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 22,007.76 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 17/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

8

กระดาษถ่ายเอกสาร จานวน 500 ริ่ม

47,080.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จากัด

บริษัท ออฟฟิสเวิร์ค จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 47,080.- บาท

ราคาที่เสนอ 47,080.- บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 18/2564

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2563
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ลาดับที่
9

งานจัดซื้อ
ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
1,872.50

-

รถยนต์ทะเบียน วค 8342
10 ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต์ทะเบียน 5 กค 6255
11 ขอซื้อแฟ้มสานวนเรื่องร้องเรียน
จานวน 3,000 เล่ม

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด

27,285.00

-

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 19/2564

บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 1,872.50 บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 20/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ (สานักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 27,285.- บาท

ร้านอาทรพาณิชย์ (สานักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 27,285.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 21/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ราคาที่เสนอ 1,872.50 บาท
3,424.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

12 ขอซื้อลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์เพือ่ ดาเนินกิจกรรม
พัฒนาระบบควบคุมครุภัณฑ์

357,380.00

เฉพาะเจาะจง IT Asset Management
ราคาที่เสนอ 357,380.- บาท

IT Asset Management
ราคาที่เสนอ 357,380.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 22/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

13 ขอซื้อบริการบารุงรักษาเครื่องแม่บ้าน MP

188,106.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 188,106.- บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 188,106.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 23/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

14 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

307,646.40

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 307,646.40 บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านอาทรพาณิชย์ (สานักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 2,824.80 บาท

ร้านอาทรพาณิชย์ (สานักงานใหญ่)
ราคาที่เสนอ 2,824.80 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 25/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 181,044.- บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

จานวน 4 รายการ
15 ขอซื้อสมุดกล่าวรายงานปกผ้าไหม A4
จานวน 2 เล่ม
16 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
และวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

ราคาที่เสนอ 307,646.40 บาท
2,824.80

181,044.00

ราคาที่เสนอ 181,044.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 24/2564

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 26/2564

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

งานจัดซื้อ

17 ขอตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
2,405.90

และเปลี่ยนถ่านรีโมทกุญแจ
รถยนต์ทะเบียน ฮอ 6530
18 แบตเตอรี่พานาโซนิคทะเบียน 4 กศ 159

19 ซื้อหมึกและวัสดุคอม 4 รายการ

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 2,405.90 บาท

3,424.00

32,100.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาไม่เกิน

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 27/2564

ราคาที่เสนอ 2,405.90 บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน

เฉพาะเจาะจง บรริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น
ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท

บรริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์เปอเรชั่น
ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท

วงเงินงบประมาณ
เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อที่ 28/2564
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 29/2564
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

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

งานจัดจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และ

ที่ตกลงจ้าง

โดยสังเขป

วันที่ของ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สัญญา/บจ.

1

จ้างพิมพ์จดหมึยข่าว พ.ย. 2563

75,627.60

-

3,800 เล่ม
2

ทาลายถังบรรจุดับเพลิง

เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
ราคาที่เสนอ 75,627.60 บาท

16,050.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท

3

จ้างทานามบัตร ผอ.สบก. (คุณลาวัลย์)

350.00

-

จานวน 1 รายการ
4

จ้างทาตรายาง

ราคาที่เสนอ 350.- บาท
321.00

-

จานวน 2 รายการ
5

จ้างจัดทาเอกสารและแผ่นผับ

จ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
จานวน 2 คัน

7

จ้างดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 321.- บาท

หน้ากากอนามัยแบบผ้า

จัดทาสติ๊กเกอร์ติดหลังรถยนต์ตู้สานักงาน 7 คัน
จานวน 10 รายการ

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บริษทั อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 17/2564

ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ร้านสุวรรณ อ่างทอง

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 18/2564

ราคาที่เสนอ 350.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 19/2564

ราคาที่เสนอ 321.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านหลักสี่บลูพริ้นท์
ราคาที่เสนอ 17,815.50 บาท

ร้านหลักสี่บลูพริ้นท์
ราคาที่เสนอ 17,815.50 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 20/2564
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

40,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วน องุ่นริช จากัด
ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท

ห้างหุน้ ส่วน องุ่นริช จากัด
ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 21/2564
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

160,500.00

-

เฉพาะเจาะจง สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมปชส.

สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมปชส.

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 22/2564

ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

บริษทั ฮอนขอน จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 23/2564

ราคาที่เสนอ 440,000.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

บริษทั ฟีลกู๊ด เอ็กซ์ซิบชิ ั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 6,291.60 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 24/2564
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

440,000.00

-

จานวน 10,000 ชิ้น
9

วงเงินงบประมาณ

-

ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
8

ใบสั่งจ้างที่ 16/2564

ราคาที่เสนอ 75,627.60 บาท

17,815.50

จานวน 3 รายการ
6

เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณ อ่างทอง

บริษทั อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง

เสนอราคาไม่เกิน

เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอนขอน จากัด
ราคาที่เสนอ 440,000.- บาท

6,291.60

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟีลกู๊ด เอ็กซ์ซิบชิ ั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 6,291.60 บาท

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

งานจัดจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และ

ที่ตกลงจ้าง

โดยสังเขป

วันที่ของ
สัญญา/บจ.

10

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไดชาร์จแอร์

2,550.00

-

รถยนต์ทะเบียน ญฌ 1676
11

จ้างทาป้ายชื่อสานักงานเป็นภาษาอังกฤษ
จานวน 1 ป้าย

เฉพาะเจาะจง ร้านเปีย๊ ก 4/4 ดับเบิลยู.ดี (แจ้งวัฒนะ)
ราคาที่เสนอ 2,550.- บาท

10,700.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั พัฒนาศิลป์ โฆษณา จากัด
ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท

ร้านเปีย๊ ก 4/4 ดับเบิลยู.ดี (แจ้งวัฒนะ)

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 25/2564

ราคาที่เสนอ 2,550 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

บริษทั พัฒนาศิลป์ โฆษณา จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 26/2564

ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

