สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อ
เปลี่ยนแบตเตอรี่พานาโซนิค

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
3,424.00

-

ทะเบียน 4 กศ 159

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424.- บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ
บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 28/2564

ราคาที่เสนอ 3424.- บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

2

ซื้อหมึกและพัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ

32,100.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 29/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

3

ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 15 รายการ

10,436.78

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 10,436.78 บาท

บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 10,436.78 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

4

ซื้อหลอดไฟ
จานวน 3 รายการ

49,113.00

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีเอจี 24
ราคาที่เสนอ 49,113.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ทีเอจี 24
ราคาที่เสนอ 49,113.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 31/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

5

ซื้อวัสดุงานครัว
จานวน 3 รายการ

4,352.76

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 4,352.76 บาท

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จากัด
ราคาที่เสนอ 4,352.76 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 32/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

6

ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก
และไส้กรอง น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ทะเบียน 4 กศ 159

7,578.81

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ราคาที่เสนอ 7,578.81 บาท

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ราคาที่เสนอ 7,578.81 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 33/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

7

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปีที่ 13 ฉบับที่ 2

187,250.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 187,250.- บาท

บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 187,250.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 34/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 30/2564
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่
8

งานจัดซื้อ
ของที่ละลึกกระติกน้าสแตนเลสสุญญากาศ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
164,000.00

-

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 164,000.- บาท

9

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 35/2564

บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 164,000.- บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

เปลี่ยนหัวฉีดและใส่ฝาปิดไส้กรองแอร์
ทะเบียน วค 8342

33,815.21

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 33,815.21 บาท
ราคาที่เสนอ 33,815.21 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 36/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

10 เปลี่ยนไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ฮอ 6531

786.45

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
ราคาที่เสนอ 786.45 บาท
ราคาที่เสนอ 786.45 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 37/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

11 ซ่อมเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ DELL
จานวน 3 รายการ

57,405.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท คัมบาย กรุ๊ป จากัด
ราคาที่เสนอ 57,405.50 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 38/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

12 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 28 รายการ

12,614.44

เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เปเปอร์แอนด์ออฟฟิส โปรดักส์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เปเปอร์แอนด์ออฟฟิส โปรดักส์ เสนอราคาไม่เกิน
ใบสั่งซื้อที่ 39/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ราคาที่เสนอ 12,614.- บาท
ราคาที่เสนอ 12,614.- บาท

บริษัท คัมบาย กรุ๊ป จากัด
ราคาที่เสนอ 57,405.50 บาท

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

13 เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ยหี่ ้อ BENZ รุ่น E 200
ทะเบียน 8 กญ 204

4,922.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 4,922.- บาท

บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 4,922.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 40/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

14 เปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถยนต์ยหี่ ้อ TOYOTA รุ่น Commuter
ทะเบียน ฮท 6713

2,461.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 2,461.- บาท

บริษัท วิชัยวิศวกรรมไฟฟ้า จากัด
ราคาที่เสนอ 2,461.- บาท

ใบสั่งซื้อที่ 41/2564
วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

เสนอราคาไม่เกิน

เสนอราคาไม่เกิน

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานจัดซื้อ

15 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
3,320.57

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 3,320.57 บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 42/2564

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ราคาที่เสนอ 3,320.57 บาท

วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจา้ ง

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละ

ทีต่ กลงจ้าง

โดยสังเขป

วันทีข่ อง

ผูเ้ สนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

สัญญา/บจ.

1

จ้างผลิตซีดีพร้อมปกสปอตวิทยุผู้ตรวจการแผ่นดิน
จานวน 9,000 ชุด

63,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั นัมเบอร์นายนต์ โปรมีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 63,000.- บาท

บริษทั นัมเบอร์นายนต์ โปรมีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 63,000.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 27/2564
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

2

จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินเดือน ธันวาคม 2563

71,561.60

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์นับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 71,561.60 บาท

บริษทั อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์นับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
ราคาทีเ่ สนอ 71,561.60 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 28/2564
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

3

เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์ยี่หอ้ TOYOTA

2,684.10

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด

เสนอราคาไม่เกิน

ใบสั่งจ้างที่ 29/2564

ราคาทีเ่ สนอ 2,684.10 บาท

วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ทะเบียน ฮท 6713

ราคาทีเ่ สนอ 2,684.10 บาท
10,700.00

-

เฉพาะเจาะจง สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคาทีเ่ สนอ 10,700 บาท

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ราคาทีเ่ สนอ 10,700 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 30/2564
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

จ้างตรายาง
จานวน 7 รายการ

3,466.80

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 3,466.80 บาท

บริษทั เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 3,466.80 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 31/2564
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

จัดทาเอกสารสาหรับบรรยายทางวิชาการโครงการ

2,086.50

-

เฉพาะเจาะจง ร้านหลักสี่บลูพริ้นท์

ร้านหลักสี่บลูพริ้นท์

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

4

จ้างพิมพ์แบบแนบท้ายระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย พ.ศ. 2563

5

6

Ombudsman Care งบประมาณ 2564

ราคาทีเ่ สนอ 2,086.50 บาท

ราคาทีเ่ สนอ 2,086.50 บาท

ใบสั่งจ้างที่ 32/2564

