สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลาดับที่
1

งานจัดซื้อ
ซื้อวัสดุสำนักงำน

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
13,924.98

-

จำนวน 15 รำยกำร
2

ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำและไส้กรอง

3

4

5

6

7

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จำกัด
รำคำที่เสนอ 13,924.98 บำท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ
บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จำกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 53/2564

รำคำที่เสนอ 13,924.98 บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

5,970.60

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมคลูเลอร์มำร์ท แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด บริษัท สยำมคลูเลอร์มำร์ท แอนด์ เซอร์วสิ จำกัด เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ
รำคำที่เสนอ 5,970.60 บำท
รำคำที่เสนอ 5,970.60 บำท

ใบสั่งซื้อที่ 54/2564
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุงำนครัว
จำนวน 7 รำยกำร

15,651.96

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
รำคำที่เสนอ 15,651.96 บำท

บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
รำคำที่เสนอ 15,651.96 บำท

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อที่ 55/2564
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 13 รำยกำร

20,778.33

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จำกัด
รำคำที่เสนอ 20,778.33 บำท

บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จำกัด
รำคำที่เสนอ 20,778.33 บำท

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 56/2564
ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท ตระกำรยนต์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 8,485.10 บำท

บริษัท ตระกำรยนต์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 8,485.10 บำท

เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
รำคำที่เสนอ 5,442.02 บำท

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
รำคำที่เสนอ 5,442.02 บำท

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วน จำกัด ทีเอจี 24
รำคำที่เสนอ 18,083.- บำท

ห้ำงหุน้ ส่วน จำกัด ทีเอจี 24
รำคำที่เสนอ 18,083.- บำท

เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและเปลี่ยน
ถ่ำนรีโมทกุญแจ ทะเบียน ออ5234

8,485.10

ตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง
ทะเบียน 5 กค 6255

5,442.02

ขอซื้อหลอดไฟชนิดกลม PANELLIGHT
จำนวน 100 หลอด

18,083.00

-

-

-

วงเงินงบประมำณ
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อที่ 57/2564
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564
ใบสั่งซื้อที่ 58/2564
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564
ใบสั่งซื้อที่ 59/2564
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลาดับที่
8

งานจัดซื้อ
ขอซื้อวัสดุคอม จำนวน 1 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
18,725.00

-

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพำะเจำะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รำคำที่เสนอ 18,725.- บำท

9

ขอเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

10 ขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอม จำนวน 4 รำยกำร

เสนอรำคำไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 18,725.- บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564
ใบสั่งซื้อที่ 61/2564
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564

โดยสังเขป

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมคูลเลอร์ มำร์ท แอนด์ เซอร์วศิ จำกัด บริษัท สยำมคูลเลอร์ มำร์ท แอนด์ เซอร์วศิ จำกัด เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ
รำคำที่เสนอ 32,838.30 บำท
รำคำที่เสนอ 32,838.30 บำท

412,164.00

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

11 ขอตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ละไส้กรองอำกำศ ทะเบียน 1ฒบ 1677

8,066.73

12 ขอตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง
ทะเบียน 1 ฒบ 1676

2,136.79

11,611.64

-

-

-

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและไส้กรองอำกำศ
ทะเบียน ญฌ 1676
14 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 12 รำยกำร

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 60/2564

เหตุผลที่คัดเลือก

32,838.30

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 62/2564

รำคำที่เสนอ 412,164.- บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโต้เซลส์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 8,066.73 บำท

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโต้เซลส์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 8,066.73 บำท

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 63/2564
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโต้เซลส์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 2,136.79 บำท

บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ออโต้เซลส์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 2,136.79 บำท

วงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อที่ 64/2564
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จำกัด

บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จำกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 65/2564

รำคำที่เสนอ 11,611.64 บำท

รำคำที่เสนอ 11,611.64 บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท เครื่องขียน จำกัด
รำคำที่เสนอ 13,871.48 บำท

บริษัท เครื่องขียน จำกัด
รำคำที่เสนอ 13,871.48 บำท

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 66/2564
ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

รำคำที่เสนอ 412,164.- บำท

13 ขอตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ

13,871.48

-

วงเงินงบประมำณ
เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินงบประมำณ

สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลาดับที่

งานจัดซื้อ

15 เปลี่ยนปัม๊ เพำเวอร์ น้ำมันเพำเวอร์

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง
29,537.35

-

และสำยพำนรถยนต์ ทะเบียน ออ 5234

วิธซี ื้อ

ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

เฉพำะเจำะจง บริษัท ตระกำรยนต์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 29,537.35 บำท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อ
บริษัท ตระกำรยนต์ จำกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

เลขทีแ่ ละ
วันทีข่ อง
สัญญา/บช.
ใบสั่งซื้อที่ 67/2564

รำคำที่เสนอ 29,537.35 บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
ใบสั่งซื้อที่ 68/2564
ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

16 ซื้อกล่องเอกสำรสำเร็จรูป จำนวน 200 กล่อง

11,770.00

-

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ ส่วน จำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศโปรดักส์ ห้ำงหุน้ ส่วน จำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศโปรดักส์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ
รำคำที่เสนอ 11,770.- บำท
รำคำที่เสนอ 11,770.- บำท

17 ตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่อง

13,440.81

-

เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

เปลี่ยนถ่ำนกุญแจรีโมท แบตเตอรี่ ยำงปัดน้ำฝน

บริษัท โตโยต้ำนนทบุรี ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ จำกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 69/2564

รำคำที่เสนอ 13,440.81 บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำทรพำณิชย์ (สำนักงำนใหญ่)
รำคำที่เสนอ 20,597.50 บำท

ร้ำนอำทรพำณิชย์ (สำนักงำนใหญ่)
รำคำที่เสนอ 20,597.50 บำท

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อที่ 70/2564
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

เฉพำะเจำะจง บริษัท อิออส กำร์ด เทคโนโลยี จำกกัด

บริษัท อิออส กำร์ด เทคโนโลยี จำกกัด

เสนอรำคำไม่เกิน

ใบสั่งซื้อที่ 71/2564

รำคำที่เสนอ 85,600.- บำท

วงเงินงบประมำณ

ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

รำคำที่เสนอ 13,440.81 บำท

และไส้กรองอำกำศรถยนต์ทะเบียน ฮฉ 9835
18 ซื้อซองน้ำตำลขยำยข้ำง จำนวน 5,500 ซอง

19 เครื่องพิมพ์บัตรพลำสติกพร้อมโปรแกรม

20,597.50

85,600.00

-

-

รำคำที่เสนอ 85,600.- บำท

สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
สานักบริหารการคลัง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ลาดับที่

งานจัดจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง

ราคากลาง

วิธีจ้าง

ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ตกลงจ้าง

โดยสังเขป

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา/บจ.

781.10

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 781.10 บาท

บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 781.10 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 43/2564
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างทาของที่ระลึกประเภทนาฬิกาเซรามิค

53,500.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้สนแดงเบญจรงค์ (อัชนี ทองเพ็ญ)
ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท

ร้สนแดงเบญจรงค์ (อัชนี ทองเพ็ญ)
ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 44/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

3

จ้างพิมพ์ป้าย QR Code สานักงานฯ รูปแบบ Ten card
จานวน 1,000 ชุด

16,050.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท

บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 16,050.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 45/2564
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

4

จ้างทาของที่ระลึกประเภทกระเป๋าสตางค์

127,300.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโชลูท คอร์ป จากัด
ราคาที่เสนอ 127,300.- บาท

บริษัท แอบโชลูท คอร์ป จากัด
ราคาที่เสนอ 127,300.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 46/2564
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

5

จ้างทาตรายาง จานวน 8 รายการ

17,943.90

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 17,943.90 บาท

บริษัท เอเซียเครื่องเขียน จากัด
ราคาที่เสนอ 17,943.90 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 47/2564
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

6

จ้างผลิตสมุดไดอารี่ จานวน 8,000 เล่ม

196,880.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 196,880.- บาท

บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จากัด
ราคาที่เสนอ 196,880.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 48/2564
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

7

ผลิตหนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 63
จานวน 3,400 เล่ม

363,800.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด
ราคาที่เสนอ 363,800.- บาท

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด
ราคาที่เสนอ 363,800.- บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 49/2564
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

8

ขอจ้างพิธีกรดาเนินรายการสัมมนาออนไลน์ (we binar)

เฉพาะเจาะจง นายสุรสินต์ คงสิริ

นายสุรสินต์ คงสิริ

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจ้างที่ 50/2564
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1

จ้างตรายาง
จานวน 3 รายการ

2

20,000.00

