รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศาลปกครองในภาพรวม

เดือนพฤษภาคม 2565
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ วงเงินที่จะซื้อจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง รายการ วงเงินที่จะซื้อจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง รายการ วงเงินที่จะซื้อจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง รายการ วงเงินที่จะซื้อจ้าง ราคาที่ตกลงซื้อจ้าง
1 ศป.ส่วนกลาง
- - 1
2,516,860.00
1,920,000.00 33
1,215,225.55
1,167,234.55
2 ศป.ขอนแก่น
- - - 11
140,749.00
140,749.00
3 ศป.เชียงใหม่
- - - 3
53,027.00
53,027.00
4 ศป.นครราชสีมา
- - - 5
67,610.10
67,610.10
5 ศป.นครศรีธรรมราช
- - - 4
15,375.78
15,375.78
6 ศป.พิษณุโลก
- - - 4
36,923.00
36,923.00
7 ศป.ระยอง
- - - 3
91,089.10
91,089.10
8 ศป.สงขลา
- - - 8
186,401.06
186,401.06
9 ศป.อุดรธานี
- - - 7
117,614.01
117,614.01
10 ศป.อุบลราชธานี
- - - 6
173,426.00
173,426.00
11 ศป.เพชรบุรี
- - - 8
72,570.50
72,570.50
12 ศป.นครสวรรค์
- 1
789,000.00
789,000.00 - 6
140,048.00
122,147.00
13 ศป.สุพรรณบุรี
- - - 10
111,252.93
111,252.93
14 ศป.ภูเก็ต
- - - 5
60,623.50
60,623.50
15 ศป.ยะลา
- - - 3
11,330.00
11,330.00
รวม
1
789,000.00
789,000.00
1
2,516,860.00
1,920,000.00 116
2,493,265.53
2,427,373.53

ลาดับ
ที่

หน่วยงาน

รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
วงเงินที่จะซื้อจ้างทั้งสิ้น
ราคาที่ตกลงซื้อจ้างทั้งสิ้น
งบประมาณที่ประหยัดได้

118
5,799,125.53
5,136,373.53
662,752.00

รายการ
บาท
บาท
บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ราคากลาง

1 ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง แบบ Antigen
Test Kits (ATK) จานวน 500 ชุด

22,000.00

22,000.00

2 บอกรับวารสารและฐานข้อมูลกฎหมาย
ภาษาต่างประเทศ ประจาปี 2565 รวม 9 รายการ

479,024.27

479,024.27 วิธีเฉพาะเจาะจง EBSCO International, Inc.
EBSCO International, Inc.
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650104
ราคาที่เสนอ
479,024.27 บาท ราคาที่ตกลง
479,024.27 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด
บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.0054/2565
ราคาที่เสนอ
22,000.00 บาท ราคาที่ตกลง
22,000.00 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดจาหน่ายโดยตรง

3 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้าแบบ
เปลี่ยนไส้กรอง จานวน 1 เครื่อง

8,990.00

8,990.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จากัด
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650105
ราคาที่เสนอ
8,990.00 บาท ราคาที่ตกลง
8,990.00 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
2. www.lazada.co.th
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ราคาที่เสนอ
12,600.00 บาท
3. www.central.co.th
ราคาที่เสนอ
10,790.00 บาท

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ Inkjet
Printer Cannon IX-6870 จานวน 5 รายการ
1.หมึกรุ่น PGI750 Black 2 กล่อง
2.หมึกรุ่น CLI751 Black 2 กล่อง
3.หมึกรุ่น CLI751 Yellow 2 กล่อง
4.หมึกรุ่น CLI751 Cyan 2 กล่อง
5.หมึกรุ่น CLI751 Magenta 2 กล่อง

5,920.00

5,564.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส ซี ที ซี จากัด
บริษัท เอส ซี ที ซี จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650106
ราคาที่เสนอ
5,564.00 บาท ราคาที่ตกลง
5,564.00 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
2.บริษัท เออาร์ กรุ๊ป จากัด
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ราคาที่เสนอ
6,366.50 บาท
3.บริษัท บี.แอล.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ราคาที่เสนอ
6,184.60 บาท

5 วัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 3 รายการ
1.ชุดป้องกันเชื้อโรค 70 ชุด
2.แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 95% 20 ปีบ
3.แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 20 แกลลอน

43,483.60

43,483.60

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ
12,733.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 1)
2. www.nowoxygen.com
ราคาที่เสนอ
24,500.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 1)
3. www.cumedicalhome.com
ราคาที่เสนอ
24,500.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 1)

1.บริษัท ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคาที่ตกลง
12,733.00 บาท /ราคากลาง และเป็น
(เฉพาะรายการที่ 1)
ผู้เสนอราคาต่าสุด
2.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ราคาที่ตกลง
30,750.60 บาท
(เฉพาะรายการที่ 2-3)
รวม
43,483.60 บาท

1.ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.0055/2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2.ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.0056/2565
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

4.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ราคาที่เสนอ
30,750.60 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 2-3)
6 กระดาษการ์ดสี (Flying 160G No.11)
จานวน 500 แผ่น

1,391.00

1,391.00

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650108
ราคาที่เสนอ
1,391.00 บาท ราคาที่ตกลง
1,391.00 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็นแอล ซัพพลาย
ผู้เสนอราคาต่าสุด
แอนด์ อีควิปเม้นท์
ราคาที่เสนอ
1,465.90 บาท

7 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 2 รายการ
1.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 65x122 ซม.
หนา 3 มม. 12 แผ่น 2.สเปรย์ขจัดคราบกาว 150 มล.
5 กระป๋อง 3.ถ่านอัลคาไลน์ AAA (4 ก้อน/แพ็ค)
10 แพ็ค 4.ถ่านอัลคาไลน์ AA (4 ก้อน/แพ็ค) 60 แพ็ค

6,317.28

6,317.28

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650109
ราคาที่เสนอ
6,317.28 บาท ราคาที่ตกลง
6,317.28 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็นแอล ซัพพลาย
ผู้เสนอราคาต่าสุด
แอนด์ อีควิปเม้นท์
ราคาที่เสนอ
1,465.90 บาท

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จานวน 4 รายการ
1.หมึกพิมพ์ HP รุ่น 955XL สีดา 6 ตลับ
2.หมึกพิมพ์ HP รุ่น 955XL สีเหลือง 4 ตลับ
3.หมึกพิมพ์ HP รุ่น 955XL สีดา 3 ตลับ
4.หมึกพิมพ์ HP รุ่น 955XL สีม่วงแดง 3 ตลับ

17,505.20

17,505.20

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี ที ซี จากัด
บริษัท เอส ซี ที ซี จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.0057/2565
ราคาที่เสนอ
17,505.20 บาท ราคาที่ตกลง
17,505.20 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

9 กรวยกระดาษใส่น้าดื่ม จานวน 13,500 ใบ

2,750.00

2,600.10

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จากัด
บริษัท เอส.เอส.ฟอร์จูนเทรด จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650111
ราคาที่เสนอ
2,600.10 บาท ราคาที่ตกลง
2,600.10 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2.www.masswellgroup.com
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ราคาที่เสนอ
2,928.50 บาท
3.บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จากัด
ราคาที่เสนอ
2,889.00 บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8,560.00

6,355.80

วิธีเฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.โพธิ์ชัย 2550
ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.โพธิ์ชัย 2550
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650112
ราคาที่เสนอ
6,355.80 บาท ราคาที่ตกลง
6,355.80 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
2.www.makroclick.com
ผู้เสนอราคาต่าสุด
ราคาที่เสนอ
1,850.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 1)
3.www.lazaa.co.th
ราคาที่เสนอ
3,900.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 2)
4.www.shw.co.th
ราคาที่เสนอ
1,000.00 บาท
(เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 3)

11 วัสดุสานักงานประเภทธงชาติไทย ธงอักษร
10,000.00
พระนามาภิไธย "ส.ท." และผ้าระบายสีม่วง
จานวน 5 รายการ
1.ธงชาติไทย ขนาด 80x120 ซ.ม. 32 ผืน
2.ธงชาติไทย ขนาด 120x180 ซ.ม. 4 ผืน
3.ธงอักษรพระนามาภิไธย "ส.ท." ขนาด 80x120 ซ.ม. 32 ผืน
4.ธงอักษรพระนามาภิไธย "ส.ท." ขนาด 120x180 ซ.ม. 4 ผืน
5.ผ้าระบายสีม่วง (ม้วนละ 60 หลา) ขนาดหน้าผ้า
44 นิ้ว 5 ม้วน

9,860.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมใจ
ราคาที่เสนอ

12 ตรายาง จานวน 23 รายการ รวม 32 อัน

3,777.10

3,777.10

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650141
ราคาที่เสนอ
3,777.10 บาท ราคาที่ตกลง
3,777.10 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

13 ตรายาง จานวน 1 รายการ รวม 1 อัน

300.00

300.00

14 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน 7กน4349

6,285.18

6,285.18

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

ร้านสมใจ
9,860.00 บาท ราคาที่ตกลง

โกมลตรายาง
300.00 บาท ราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

10 วัสดุและผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 3 รายการ
1.ถุงมือยาง (ใช้แล้วทิ้ง) 10 กล่อง
2.เครื่องพ่นยา 2 เครื่อง
3.หมวกคลุมผม (ใช้แล้วทิ้ง) 500 ใบ

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ซ.650113
9,860.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650142
300.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านนทบุรี (ผู้จาหน่ายโตโยต้า) จากัดบริษัท โตโยต้านนทบุรี (ผู้จาหน่ายโตโยต้า) จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650143
ราคาที่เสนอ
6,285.18 บาท ราคาที่ตกลง
6,285.18 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ศูนย์บริการรถโตโยต้า

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

15 ตรายาง จานวน 6 รายการ รวม 6 อัน

800.00

791.80

16 ตรายาง จานวน 5 รายการ รวม 6 อัน

1,500.00

1,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

โกมลตรายาง
1,500.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650145
1,500.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

17 ตรายาง จานวน 16 รายการ รวม 22 อัน

4,780.00

4,780.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

โกมลตรายาง
4,780.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650146
4,780.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

210.00

203.30

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650147
ราคาที่เสนอ
203.30 บาท ราคาที่ตกลง
203.30 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

8,887.42

8,887.42

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีพานิช จากัด
บริษัท ธนบุรีพานิช จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650148
ราคาที่เสนอ
8,887.42 บาท ราคาที่ตกลง
8,887.42 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

570.00

513.60

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650149
ราคาที่เสนอ
513.60 บาท ราคาที่ตกลง
513.60 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

6,310.00

6,310.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

โกมลตรายาง
6,310.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650150
6,310.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

22 ตรายาง จานวน 1 รายการ รวม 1 อัน

300.00

300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

โกมลตรายาง
300.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650151
300.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

23 ตรายาง จานวน 1 รายการ รวม 1 อัน

300.00

300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

โกมลตรายาง
300.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650152
300.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

24 ตรายาง จานวน 3 รายการ รวม 3 อัน

420.00

417.30

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650153
ราคาที่เสนอ
417.30 บาท ราคาที่ตกลง
417.30 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

19 จ้างซ่อมรถเบนซ์ประจาตาแหน่ง หมายเลขทะเบียน
8กฒ4899
20 ตรายาง จานวน 4 รายการ รวม 4 อัน
21 ตรายาง จานวน 20 รายการ รวม 35 อัน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

18 ตรายาง จานวน 3 รายการ รวม 3 อัน

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650144
ราคาที่เสนอ
800.00 บาท ราคาที่ตกลง
791.80 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

25 ตรายาง จานวน 6 รายการ รวม 8 อัน

26 จ้างพิมพ์รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ราคากลาง

1,200.00

1,144.90

470,000.00

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650154
ราคาที่เสนอ
1,144.90 บาท ราคาที่ตกลง
1,144.90 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

425,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650155
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
/ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ราคาที่เสนอ
425,000.00 บาท ราคาที่ตกลง
425,000.00 บาท ผู้เสนอราคาต่าสุด
2.บริษัท ซินต้าการพิมพ์ จากัด
ราคาที่เสนอ
437,500.00 บาท
3.บริษัท จูปิตัส จากัด
ราคาที่เสนอ
450,000.00 บาท

27 ตรายาง จานวน 8 รายการ รวม 14 อัน

3,490.00

3,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง โกมลตรายาง
ราคาที่เสนอ

28 ตรายาง จานวน 9 รายการ รวม 9 อัน

1,016.50

1,016.50

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650157
ราคาที่เสนอ
1,016.50 บาท ราคาที่ตกลง
1,016.50 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

29 ตรายาง จานวน 2 รายการ รวม 4 อัน

510.00

502.90

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650158
ราคาที่เสนอ
502.90 บาท ราคาที่ตกลง
502.90 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

30 จ้างทากุญแจตู้เก็บเอกสาร จานวน 9 ช่อง

5,778.00

5,778.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยพัฒนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ชัยพัฒนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650159
ราคาที่เสนอ
5,778.00 บาท ราคาที่ตกลง
5,778.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

31 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ประจาตาแหน่ง
หมายเลขทะเบียน 8กฒ4299

46,000.00

46,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยางเมืองทอง (2003) จากัด
บริษัท ยางเมืองทอง (2003) จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650160
ราคาที่เสนอ
46,000.00 บาท ราคาที่ตกลง
46,000.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

32 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ประจาตาแหน่ง
หมายเลขทะเบียน 8กฐ4299

46,000.00

46,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยางเมืองทอง (2003) จากัด
บริษัท ยางเมืองทอง (2003) จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650161
ราคาที่เสนอ
46,000.00 บาท ราคาที่ตกลง
46,000.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

850.00

845.30

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด สากลตรายางและการพิมพ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650162
ราคาที่เสนอ
845.30 บาท ราคาที่ตกลง
845.30 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

33 ตรายาง จานวน 8 รายการ รวม 10 อัน

โกมลตรายาง
3,490.00 บาท ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ.650156
3,490.00 บาท /ราคากลาง
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

34 จ้างเหมาบริการใช้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม
Microsoft Office 365

รวมทั้งสิ้น

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ราคากลาง

2,516,860.00

2,516,854.00

3,732,085.55 บาท

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วิธีคัดเลือก 1.บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จากัด
บริษัท มอนสเตอร์ คอนเนค จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาเลขที่ 42/2565
ราคาที่เสนอ
2,019,988.00 บาท ราคาที่ตกลง 1,920,000.00 บาท /ราคากลาง และเป็น ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
2.บริษัท เอ็นทีที (ประเทศไทย) จากัด
ผู้ประกอบการ SME
ราคาที่เสนอ
2,455,000.00 บาท
ที่เสนอราคาสูงกว่า
3.บริษัท ซอฟต์ไลน์ เซอร์วิส
รายต่าสุดไม่เกิน
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
ร้อยละ 10
ราคาที่เสนอ
1,968,800.00 บาท
รวมราคาที่ตกลง

3,087,234.55 บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองขอนแก่น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง
39,572.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

39,572.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

1. บริษทั ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ราคาที่เสนอ
39,572.00
ราคาที่ตกลง
2. ร้านเคบีเทค
ราคาที่เสนอ
40,770.00
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม
ราคาที่เสนอ
40,850.00
1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

39,572.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 059/2565
/ราคากลาง และเป็น ลว. 5 พ.ค. 65
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ผู้เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ประกอบการ SME

2 วัสดุสานักงาน - ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ร.10

1,900.00

3 วัสดุคอมพิวเตอร์-แบตเตอรีเ่ ครือ่ งสารองไฟ
จานวน 2 รายการ

740.00

740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
ราคาที่เสนอ
740.00

บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
ราคาที่ตกลง
740.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 061/2565
/ราคากลาง
ลว. 10 พ.ค. 65

4 วัสดุคอมพิวเตอร์-ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 240 GB

1,125.00

1,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
ราคาที่เสนอ
1,125.00

บริษทั ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จากัด
ราคาที่ตกลง
1,125.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 062/2565
/ราคากลาง
ลว. 11 พ.ค. 65

5 วัสดุอุปกรณ์งานช่าง จานวน 7 รายการ

17,930.00

บริษทั ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ราคาที่เสนอ

17,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00

ราคาที่ตกลง

1,900.00

1. บริษทั ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ราคาที่เสนอ
17,930.00
ราคาที่ตกลง
2. ร้านเคบีเทค
ราคาที่เสนอ
19,725.00
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม
ราคาที่เสนอ
19,585.00

17,930.00

/ราคากลาง
เป็นผู้ประกอบการ SME

060/2565
ลว. 10 พ.ค. 65

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 063/2565
/ราคากลาง
ลว. 19 พ.ค. 65
ผู้เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ประกอบการ SME

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อจะ
จ้าง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน - รถเข็นช้อปปิ้ง
ความจุ 120 กก. จานวน 3 คัน

14,100.00

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

14,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. บริษทั ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

ราคาที่เสนอ
14,100.00
ราคาที่ตกลง
2. ร้านเคบีเทค
ราคาที่เสนอ
15,000.00
3. ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็ม แอนด์ จี ซิสเต็ม
ราคาที่เสนอ
14,700.00

7 วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

296.00

8 วัสดุสานักงาน ตรายาง 28 รายการ
จานวน 38 ดวง

6,080.00

9 วัสดุสานักงาน-สักหลาดเครือ่ งรันนิ่ง 6
จานวน 10 อัน

ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

430.00

296.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพย์ศิริอนันต์การค้า จากัด
ราคาที่เสนอ
296.00
6,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง แก่นนครบล๊อค
ราคาที่เสนอ
430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

6,080.00

14,100.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 064/2565
/ราคากลาง และเป็น ลว. 20 พ.ค. 65
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ผู้เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ประกอบการ SME

บริษทั ทรัพย์ศิริอนันต์การค้า จากัด
ราคาที่ตกลง
296.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 065/2565
/ราคากลาง
ลว. 23 พ.ค. 65

แก่นนครบล๊อค
ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 066/2565
/ราคากลาง
ลว. 25 พ.ค. 65

6,080.00

บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด บริษทั ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

ราคาที่เสนอ

430.00

ราคาที่ตกลง

430.00

/ราคากลาง

067/2565
ลว. 26 พ.ค. 65

10 วัสดุสานักงาน จานวน 28 รายการ

39,976.00

บริษทั ขอนแก่นวิทยา จากัด
39,976.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ขอนแก่นวิทยา จากัด
ราคาที่เสนอ
39,976.00
ราคาที่ตกลง
39,976.00
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด รวมสาส์นขอนแก่น
ราคาที่เสนอ
43,612.00
3. บริษทั กิจจ์ชัยแอร์ อิเล็คทริค จากัด
ราคาที่เสนอ
43,917.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 068/2565
/ราคากลาง และเป็น ลว. 27 พ.ค. 65
ผู้เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ประกอบการ SME

11 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
จานวน 2 รายการ

18,600.00

18,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ 069/2565
/ราคากลาง และเป็น ลว. 27 พ.ค. 65
ผู้เสนอราคาต่าสุด
เป็นผู้ประกอบการ SME

1. บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ เทคโนลยื จากัด บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ เทคโนลยื จากัด

ราคาที่เสนอ

18,600.00

ราคาที่ตกลง

18,600.00

2. บริษัท เอิ้อมดาว ออฟฟิศ มาร์เก็ตติ้ง จากัด

ราคาที่เสนอ
18,750.00
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.บี.คอม
ราคาที่เสนอ
40,500.00
รวมทั้งสิ้น

140,749.00

140,749.00

รวมราคาที่ตกลง 140,749.00

รวม ๕๓,๐๒๗.๐๐ บาท

รวม ๕๓,๐๒๗.๐๐ บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5
สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕65
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

4,480.00

4,480.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

นายจรัญ กราสันเทียะ
ราคาที่เสนอ
4,480.00 บาท

นายจรัญ กราสันเทียะ
ราคาที่ตกลง
4,480.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ 15/2565
/ราคากลาง
ลว. 30 พ.ค. 65

2 จ้างซ่อมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศซึ่งใช้ประจาห้องทางาน 30,000.00
ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ห้องทางานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคดีปกครอง และห้องเก็บสานวนคดีดา

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ แก้วเนตร
ราคาที่เสนอ
30,000.00 บาท

นายอนุสรณ์ แก้วเนตร
ราคาที่ตกลง
30,000.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ 7/2565
/ราคากลาง
ลว. 6 พ.ค. 65

3 จัดจ้างเติมน้ายาถังดับเพลิงประจาอาคารศาลปกครอง
นครราชสีมา จานวน 43 ถัง

30,923.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาณาจักร เชฟตี้
ราคาที่เสนอ
30,923.00 บาท
2. บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ แอนด์ เชฟตี้
ราคาที่เสนอ
35,600.00 บาท
3. ร้านเพลิงไฟร์แมน เซฟตี้ ชัวร์ โปรดักส์
ราคาที่เสนอ
55,500.00 บาท

ร้านอาณาจักร เชฟตี้
ราคาที่ตกลง
30,923.00 บาท

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565
/ราคากลาง
ลว. 19 พ.ค. 65
จัดซื้อจากผู้ประกอบการ
Sme

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านอาร์ตก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ
570.00 บาท
2. ร้าน เค.วี. พริ้นติ้ง
ราคาที่เสนอ
640.00 บาท

ร้านอาร์ตก๊อปปี้
ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ บันทึกข้อตกลง
/ราคากลาง
ลว. 12 พ.ค. 65
จัดซื้อจากผู้ประกอบการ
Sme

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จากัด
ราคาที่ตกลง
1,637.10 บาท

30,923.00

4 จ้างทาตรายาง สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ 570.00
คดีปกครอง จานวน 3 รายการ

570.00

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน งต 3281 1,637.10
นครราชสีมา ครบระยะทางซ่อมบารุง 10,000 กิโลเมตร

1,637.10

รวมทั้งสิ้น

67,610.10

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จากัด
ราคาที่เสนอ
1,637.10 บาท

รวมราคาที่ตกลง

570.00 บาท

67,610.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ครั้งที่ 3/2565

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
/ราคากลาง
บันทึกข้อตกลง
ลว. 26 พ.ค. 65

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ล่าดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ

วงเงินงบประมาณ
2,125.78

ราคากลางเฉพาะเจาะจง
วิธีซื้อ/จ้าง
ใช้ราคาต่่าสุดเป็นอันดันแรก

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวิร์ค รีเทล จ่ากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
บริษัท โปรเวิร์ค รีเทล จ่ากัด
2,125.78

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เป็นผู้เสนอราคา
2,125.78 ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

2

หมึก SUMSUNG 203 และ 205 20 กล่อง
(เทียบเท่า)

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์
บ.อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์
เป็นผู้เสนอราคา
เทคโนโลยี จ่ากัด
9,000.00
9,000.00 ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

3

แบตเตอรี่รถยนต์ จ่านวน 1 ลูก

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านเชียงจ่ากัด

ร้านบ้านเชียงจ่ากัด
2,500.00

4

แป้นพิมพ์ (keyboard) 5 ตัว
รวม

1,750.00
15,375.78

เฉพาะเจาะจง

เป็นผู้เสนอราคา
2,500.00 ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ่ากัด
บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ่ากัด
เป็นผู้เสนอราคา
1,750.00
1,750.00 ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
15,375.78

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256๕
สานักงานศาลปกครองพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อจะจ้าง

1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๓๐๐๙๐๐๑๕๘๐๐๓๘
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทยี ู (คอมเพรสเซอร์เสีย)
และหมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๓๐๐๙๐๐๑๕๘๐๑๒๓
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทยี ู (ท่อนายารั่ว)

13,700.00

2 จัดซือวัสดุสินเปลือง จานวน ๑๙ รายการ

13,316.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจา้ ง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

13,700.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส หจก. พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคาที่เสนอ
13,700.00 บาท ราคาทีต่ กลงจ้าง 13,700.00 บาท /ราคากลาง รายละเอียด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2565

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2565

ถูกต้องและราคาเหมาะสม
(ผู้ประกอบการ SMEs)

13,316.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ไอซี ออฟฟิศ ซัพพลาย
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ไอซี ออฟฟิศ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ
13,316.00 บาท ราคาทีต่ กลงซือ 13,316.00 บาท /ราคากลาง รายละเอียด

ใบสั่งซือเลขที่ 27/2565

3,340.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (สาขาพิษณุโลก) บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคาที่เสนอ
3,340.00 บาท ราคาที่ตกลงซือ 3,340.00 บาท /ราคากลาง รายละเอียด

หนังสือที่ ศป 0009.1/84

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ถูกต้องและราคาเหมาะสม
(ผู้ประกอบการ SMEs)

3 จัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2 รายการ

3,340.00

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ถูกต้องและราคาเหมาะสม

4 จัดซือวัสดุกอ่ สร้าง จานวน 7 รายการ

6,567.00

6,567.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (สาขาพิษณุโลก) บ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (สาขาพิษณุโลก)ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ราคาที่เสนอ
6,567.00 บาท ราคาที่ตกลงซือ 6,567.00 บาท /ราคากลาง รายละเอียด
ถูกต้องและราคาเหมาะสม

รวมทั้งสิ้น

36,923.00 36,923.00

บาท

รวมราคาที่ตกลง 36,923.00 บาท

หนังสือที่ ศป 0009.1/86

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5
สานักงานศาลปกครองสงขลา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕65
ลาดับ
ที่
1

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ จะจ้าง

ซ่อมบำรุงรักษำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำอำคำร
ศำลปกครองสงขลำ

ราคากลาง

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

10,227.06 10,227.06 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท อคำสต้ำ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงำนใหญ่)
รำคำทีเ่ สนอ

10,227.06

บำท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง
บริษัท อคำสต้ำ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงำนใหญ่)

รำคำทีต่ กลง

10,227.06

บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
จ.12/2565
3-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

2

แบตเตอรี่รถยนต์(ตู้)หมำยเลขทะเบียน
นข 6761 สงขลำ จำนวน 1 ลูก

2,872.00

2,872.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นเตอร์ ซัพพลำย จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ

2,872.00

บำท

บริษัท เซ็นเตอร์ ซัพพลำย จำกัด
รำคำทีต่ กลง
2,872.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

ซ.22/2565
6-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

3

4

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์
ยีห่ ้อ Laxmark รุ่น CX522 หมึกสี
จำนวน 4 กล่อง (ดำ ฟ้ำ เหลือง และ
ชมพ/แดง) และ รุ่น MX521 ขำว-ดำ
จำนวน 2 กล่อง รวม 6 กล่อง

41,750.00 41,750.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์
จำนวน 49 กล่อง ประกอบด้วย
- หมึกพิมพ์ ยีห่ ้อ Sumsung

54,000.00 54,000.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท มำสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด

รำคำทีเ่ สนอ

41,750.00

บำท

บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด
รำคำทีต่ กลง
41,750.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

ซ.23/2565
6-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

รำคำทีเ่ สนอ

54,000.00

บำท

บริษัท มำสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
รำคำทีต่ กลง
54,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

ซ.24/2565
6-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

- รุ่น SL-M 3820 ND (203E) จำนวน 17 กล่อง
เป็นเงิน 13,600 บำท
และรุ่น SL-M 3710 ND (205E) จำนวน 10 กล่อง

เป็นเงิน 8,500 บำท
- หมึกพิมพ์ ยีห่ ้อ HP รุ่น CF 280X
จำนวน 22 กล่อง เป็นเงิน 31,900 บำท

5

จ้ำงซ่อมกล้องถ่ำยรูป ยีห่ ้อ Nikon
รุ่น D7500

1,500.00

1,500.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง ร้ำน เลนส์ คำเมร่ำ บำย นำยแฟง
รำคำทีเ่ สนอ

1,500.00

บำท

ร้ำน เลนส์ คำเมร่ำ บำย นำยแฟง
รำคำทีต่ กลง
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บำท

/รำคำกลำง และเป็น
ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

จ.13/2565
30-พ.ค.-65

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖5
สานักงานศาลปกครองสงขลา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕65
ลาดับ
ที่
6

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้ จะจ้าง

ค่ำวัสดุสำนักงำน ไตรมำส 3
จำนวน 58 รำยกำร (เม.ย - พค.65)

57,272.00

ราคากลาง

วิธีซอื้ /วิธีจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

57,272.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท มำสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ
57,272.00
บำท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

บริษัท มำสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด
รำคำทีต่ กลง
57,272.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ซ.25/2565
31-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

7

จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศกลุ่มอำนวยกำร
คดีปกครอง ขนำด 24,225 บีทียู

18,500.00

18,500.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง บริษัท อภิชำติแอร์ออโต้ จำกัด (สำนักงำนใหญ๋)
รำคำทีเ่ สนอ
19,300.00
บำท

บริษัท อภิชำติแอร์ออโต้ จำกัด (สำนักงำนใหญ๋)
รำคำทีต่ กลง
18,500.00 บำท

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
/รำคำกลำง และเป็น

จ.13/2565
31-พ.ค.-65

ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

8

ตรำยำง จำนวน 1 ดวง

280.00

(นำงสำวธันยนันท์ เจียมรัตนสกุล)
เจ้ำหน้ำที่ศำลปกครองเชี่ยวชำญ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนศำลปกครองสงขลำ

รวมทัง้ สิ้น

280.00 วิธเี ฉพำะเจำะจง ร้ำนวรฉัตรตรำยำงและงำนพิมพ์
รำคำทีเ่ สนอ
280.00

บำท

ร้ำนวรฉัตรตรำยำงและงำนพิมพ์
รำคำทีต่ กลง
280.00

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บำท

/รำคำกลำง และเป็น
ผู้เสนอรำคำตต่ำสุด

186,401.06

186,401.06

รวมราคาทีเ่ สนอ

187,201.06 บาท

รวมราคาทีต่ กลง

186,401.06 บาท

ซ.26/2565
31-พ.ค.-65

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
สานักงานศาลปกครองอุดรธานี
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
ลำดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อจะจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

๗,๖๓๘.๒๘ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จ่ากัด
ราคาทีเสนอ ๗,๖๓๘.๒๘ บาท

๑ จ้างซ่อมรถราชการ
จานวน ๑ งาน

๗,๖๓๘.๒๘ บาท

๒ ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน ๑๕ รายการ

๖,๔๓๘ บาท

๖,๔๓๘ บาท

๓ ซื้อหมึกพิมพ์
จานวน ๑ รายการ

๔๘,๕๐๐ บาท

๔๘,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

๔ ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน ๒ รายการ

๑,๘๐๐ บาท

๑,๘๐๐ บาท

๕ จ้างซ่อมฝ้าเพดาน
จานวน ๑ งาน

๔๕,๐๐๐ บาท

๔๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

๖ ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน ๑ รายการ

๕๕๕ บาท

๗ จ้างซ่อมรถราชการ
จานวน ๑ งาน

๗,๖๘๒.๗๓ บาท

รวมทั้งสิ้น

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

๕๕๕ บาท

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

๗,๖๘๒.๗๓ บาท เฉพาะเจาะจง

๑๑๗,๖๑๔.๐๑ บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จ่ากัด
ราคาทีตกลง ๗,๖๓๘.๒๘ บาท

เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสังเขป

รายละเอียดถูกต้อง
เสนอราคาต่าสุด
เหมาะสม
๑. บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเสนอ ๖,๔๓๘ บาท
ราคาทีตกลง ๖,๔๓๘ บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอแอนด์
เอ็นบุ๊คแอนด์สเตชันเนอรี
ราคาทีเสนอ ๗,๒๔๗ บาท
๑. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อุดรไอที
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อุดรไอที
เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเสนอ ๔๘,๕๐๐ บาท
ราคาทีตกลง ๔๘,๕๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สมาร์ท เซอร์วิส ไอที
ราคาทีเสนอ ๕๑,๐๐๐ บาท
๑. บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเสนอ ๑,๘๐๐ บาท
ราคาทีตกลง ๑,๘๐๐ บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอแอนด์
เอ็นบุ๊คแอนด์สเตชันเนอรี
ราคาทีเสนอ ๓,๐๐๐ บาท
๑. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วิทยกุลก่อสร้าง
๑. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วิทยกุลก่อสร้าง เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเสนอ ๔๕,๐๐๐ บาท
ราคาทีตกลง ๔๕,๐๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พูนสวัสดิ์พฒ
ั นา
ราคาทีเสนอ ๕๒,๐๐๐ บาท
๑. บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด บริษัท นิวง่วน แสงไทย ๒๐๐๓ จ่ากัด เสนอราคาต่าสุด
ราคาทีเสนอ ๕๕๕ บาท
ราคาทีตกลง ๕๕๕ บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอแอนด์
เอ็นบุ๊คแอนด์สเตชันเนอรี
ราคาทีเสนอ ๖๕๐ บาท
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จ่ากัด
บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จ่ากัด
รายละเอียดถูกต้อง
ราคาทีเสนอ ๗,๖๘๒.๗๓ บาท
ราคาทีตกลง ๗,๖๘๒.๗๓ บาท
เสนอราคาต่าสุด
เหมาะสม
รวมราคาที่ตกลง
๑๑๗,๖๑๔.๐๑ บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

อ ๒๙/๖๕
ลว. ๑๑ พ.ค.๖๕
อ ๓๐/๖๕
ลว. ๑๑ พ.ค.๖๕

ซ ๒๐/๖๕
ลว. ๑๑ พ.ค.๖๕

อ ๓๑/๖๕
ลว. ๑๒ พ.ค.๖๕

ซ ๒๑/๖๕
ลว. ๑๗ พ.ค.๖๕

อ ๓๓/๖๕
ลว. ๒๐ พ.ค.๖๕

อ ๓๔/๖๕
ลว. ๑๒๓ พ.ค.๖๕

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5
ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

1 จ้างตรวจสภาพถังก๊าซและทดสอบ
ถังก๊าซรถยนต์ส่วนกลาง จานวน 2 คัน
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
จานวน 5 รายการ รวม 30 กล่อง

3 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ภายในอาคารทีท่ าการศาลปกครอง
นครสวรรค์ รวม 4 เครื่อง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
จะจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ /วิธจี ้าง

1,400.00

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

1,400.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก. เอ็มพาวเวอร์ ๙๙๑
ราคาทีเ่ สนอ
1,400.00 บาท
65,648.00 59,680.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก.ดาต้า คอม แอนด์ เซอร์วสิ 4 รายการ
ราคาทีเ่ สนอ
14,680.00 บาท
บจก.แอเรีย อิงค์ 1 รายการ
ราคาทีเ่ สนอ
๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

บจก. เอ็มพาวเวอร์ ๙๙๑
1,400.00
ราคาทีต่ กลง
บจก.ดาต้า คอม แอนด์ เซอร์วสิ
ราคาทีต่ กลง
14,680.00
บจก.แอเรีย อิงค์
ราคาทีต่ กลง
๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน
๕๙,๖๘๐.๐๐
11,000.00 9,600.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ปัสสา
นายณัฐพล ปัสสา
ราคาทีเ่ สนอ
9,600.00 บาท ราคาทีต่ กลง
9,600.00
ร้านมนัสเครื่องเย็น 2004
ราคาทีเ่ สนอ
11,400.00 บาท
บ้านดาวเทียมนครสวรรค์
ราคาทีเ่ สนอ
11,000.00 บาท
23,000.00 21,400.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จก.
บ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จก.
(มหาชน) สานักงานใหญ่
(มหาชน) สานักงานใหญ่
ราคาทีเ่ สนอ
21,400.00 บาท ราคาทีต่ กลง
21,400.00

4 บริการบารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ด้วยก๊าซไนโตรเจน อาคารทีท่ าการ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 2 ห้อง
5 บริการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
21,000.00 17,120.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง
อาคารทีท่ าการศาลปกครองนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 บริการบารุงรักษาเครื่องสูบน้าดับเพลิง
18,000.00 12,947.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง
อาคารทีท่ าการศาลปกครองนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
บาท และราคากลาง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
บาท และราคากลาง และเป็น
ผู้เสนอราคาต่าสุด
บาท
บาท
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ/
บาท ราคากลาง และเป็น
ผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
หนังสือที่ จ 20/๒๕๖5
ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
หนังสือที่ ซ 14/๒๕๖5
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หนังสือที่ จ 21/๒๕๖5
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ 22/๒๕๖5
และราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
บาท

บจก.สยามโทเทิล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
บจก.สยามโทเทิล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ 23/๒๕๖5
ราคาทีเ่ สนอ
17,120.00 บาท ราคาทีต่ กลง
17,120.00 บาท และราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
บจก.สยามโทเทิล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
บจก.สยามโทเทิล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ จ 24/๒๕๖5
ราคาทีเ่ สนอ
12,947.00 บาท ราคาทีต่ กลง
12,947.00 บาท และราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖5
ลาดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
จะจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ /วิธจี ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

7 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของสานักงาน 789,000.00 1,058,600.00 วิธี e-bidding หจก.โชคชัยเจริญภัณฑ์พานิช
ราคาทีเ่ สนอ 789,000.00
ศาลปกครองนครสวรรค์
หจก.พี.ดี.อริศาพัชร
ราคาทีเ่ สนอ 816,900.00
บริษัท เอสซีคอร์เปอเรท จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 910,000.00
บริษัท สุเบญจา จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 980,000.00
หจก.รวมทรัพย์9การโยธา
ราคาทีเ่ สนอ 982,000.00
รวมทัง้ สิน้
929,048.00

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
และราคาทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

หจก.โชคชัยเจริญภัณฑ์พานิช
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาเลขที่ 4/2565
บาท ราคาทีต่ กลง
789,000.00 บาท และราคากลาง
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
บาท
บาท
บาท
บาท
รวมราคาทีต่ กลง 911,147.00 บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 4 รายการ
- หัวโทรศัพท์ RJ11 จานวน 100 ตัว
- สายเครื่องพิมพ์ Cable Printer 3 ม. จานวน 5 เส้น

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,840.00

1,840.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย
หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ บซ.034/2565
ราคาที่เสนอ
1,840.00 บาท ราคาที่เสนอ
1,840.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และเป็นผู้แทนจาหน่าย
โดยตรง

1,900.00

1,900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย
หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.020/2565
ราคาที่เสนอ
1,900.00 บาท ราคาที่เสนอ
1,900.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs

- สายทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ ตู้สาขา 2 ม. จานวน 1 เส้น

- อุปกรณ์เข้าหัวสายโทรศัพท์ แบบกระแทก จานวน 1 อัน

2 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสารองไฟ (โดยเปลี่ยนแบตเตอรี)่
จานวน 1 รายการ 2 เครื่อง

ราคากลาง

และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

3 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
- รางสาหรับเก็บสายไฟฟ้า จานวน 5 เส้น

900.00

900.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จากัด
บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ บซ.035/2565
ราคาที่เสนอ
900.00 บาท ราคาที่ตกลง
900.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

4 จัดจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตน้ารั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร
ที่ทาการศาลปกครองสุพรรณบุรี

28,781.93

28,781.93 วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษัท ช้างน้าพุ จากัด
บริษัท ช้างน้าพุ จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.021/2565
ราคาที่เสนอ
28,781.93 บาท ราคาที่เสนอ
28,781.93 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

5 จัดจ้างทาพวงหรีดดอกไม้ สาหรับใช้ในงานสวดพระอภิธรรม
บิดาของตุลาการศาลปกครองกลาง (นางนพเก้า คชวรรณ์)

1,000.00

1,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านมอนิ่งโรส (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี) ร้านมอนิ่งโรส (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ศป 0016.1/555
ราคาที่เสนอ
1,000.00 บาท ราคาที่เสนอ
1,000.00 บาท /ราคากลาง เป็นผู้ผลิต ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
และจาหน่ายโดยตรง

6 จัดซื้อวัสดุแอลกอฮอล์ แบบชนิดน้า จานวน 1 รายการ
ปริมาณขนาด 20 ลิตร/5 แกลลอน

7,500.00

7,500.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญเณยาวี (สนง.ใหญ่)
ห้างหุ้นส่วนสามัญเณยาวี (สนง.ใหญ่) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อ เลขที่ บซ.036/2565
ราคาที่เสนอ
7,500.00 บาท ราคาที่เสนอ
7,500.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และเป็นผู้ผลิตโดยตรง

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

7 จัดจ้างซ่อมแซม-บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จานวน 14 เครื่อง

41,600.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
หรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

41,600.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษัท เคไอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท เคไอวาย เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.022/2565
ราคาที่เสนอ
41,600.00 บาท ราคาที่เสนอ
41,600.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

8 จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 1 รายการ
(จานวน 3 ป้าย)

1,296.00

1,296.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีไอเดียไซน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดีไอเดียไซน์
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.023/2565
ราคาที่เสนอ
1,296.00 บาท ราคาที่เสนอ
1,296.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

9 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่ งปั๊มเติมอากาศของระบบบาบัด
น้าเสียของอาคารที่ทาการศาลปกครองสุพรรณบุรี
(เปลี่ยนขดลวดมอเตอร์) จานวน 1 รายการ

3,210.00

10 จัดจ้างทาวัสดุสานักงาน ประเภทวัสดุสาหรับตั้งสานวนคดี
และจัดส่งหมายศาล จานวน 4 รายการ

23,225.00

รวมทัง้ สิ้น

3,210.00

บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จากัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.024/2565
ราคาที่เสนอ
3,210.00 บาท ราคาที่เสนอ
3,210.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
และผู้แทนจาหน่ายโดยตรง

111,252.93

23,225.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปปี้พริ้น จากัด
บริษัท แฮปปี้พริ้น จากัด
ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.025/2565
ราคาที่เสนอ
23,225.00 บาท ราคาที่เสนอ
23,225.00 บาท /ราคากลาง เป็น
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้ประกอบการ SMEs
และเป็นผู้แทนจาหน่าย

บาท

รวมราคาทีต่ กลง 111,252.93 บาท

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 256๕
สานักงานศาลปกครองภูเก็ต
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 256๕

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับที่

วงเงินที่จะซื้อจะจ้าง

1 จัดซื้อชุดเครือ่ งพาวเวอร์ซัพพลายคอมพิวเตอร์

4,965.00

ราคากลาง

วิธีซื้อ/วิธีจา้ ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,965.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ

จานวน 2 ชิ้น

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,965.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

บจก. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์
บาท

19,703.00 19,703.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก. แสงดารง

ราคาที่ตกลง

9,375.00

บาท

บจก. ซุปเปอร์ชีป

บาท

ราคากลาง

ลว. 5 พฤษภาคม 2565

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ศป ๐๐12.๑/40

ราคาที่ตกลง

9,375.00

บาท

7,128.00

บาท

ราคากลาง

ลว. 26 พฤษภาคม 2565

บจก. ซุปเปอร์ชีป

ราคาที่เสนอ

7,128.00

บาท

ราคาที่ตกลง

ศูนย์จาหน่ายแก๊สภูเก็ต

ศูนย์จาหน่ายแก๊สภูเก็ต

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลง

3,200.00 บาท

รวม
18,455.50 18,455.50 วิธเี ฉพาะเจาะจง บจก. ที.พี.โอ ภูเก็ต
ราคาที่เสนอ

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ศป ๐๐12.๑/8

บจก. แสงดารง

ราคาที่เสนอ

3 จัดซื้อวัสดุสานักงาน ไตรมาสที่ 3

4,965.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,200.00

บาท

19,703.00

บาท

บจก. ที.พี.โอ ภูเก็ต

18,455.50

บาท

ราคาที่ตกลง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ศป ๐๐12.๑/42
18,455.50

บาท

ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2565
ลว. 26 พฤษภาคม 2565

4 จัดจ้างทาพวงหรีด จานวน 1 พวง

1,000.00

1,000.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้าน ดอกไม้มอนิ่งโรส
ราคาที่เสนอ

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกพิมพ์

1,000.00

ร้าน ดอกไม้มอนิ่งโรส
บาท

16,500.00 16,500.00 วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้าน สยามอิงค์

จานวน 30 กล่อง

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลง

1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ศป ๐๐๑๒.๑/๔๔
บาท

ร้าน สยามอิงค์
16,500.00

บาท

ราคาที่ตกลง

ราคากลาง

ลว. 26 พฤษภาคม ๒๕๖5

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ หนังสือที่ ศป ๐๐๓๓.๑/49
16,500.00

บาท

ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565
ลว. 31 พฤษภาคม ๒๕๖5

รวม

60,623.50 บาท

รวม 60,623.50 บาท

แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
สานักงานศาลปกครองยะลา
รายงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลาดับที่
1

งานที่จดั ซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อซื้อวัสดุซื้อวัสดุประดับตกแต่ง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
7,500.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

อาคารสถานที่ (375 หลา ๆ ละ 20 บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
1 ร้าน จ่าปา เท็กซ์ไทล์
เสนอราคา

2

รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
FCU-๓-๑๗ ห้องอธิบดีศาลปกครองยะลา

2,800.00

2,800.00 เฉพาะเจาะจง

3

รายงานขอจ้างท่าตรายาง ๔ อัน

1,030.00

1,030.00 เฉพาะเจาะจง

๑๑,๓๓๐.๐๐

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ร้าน เอ. เอ. แอร์
เสนอราคา

1 ร้าน จ่าปา เท็กซ์ไทล์
7,500.00 บาท

เสนอราคา

7,500.00 บาท

1 ร้าน เอ. เอ. แอร์
2,800.00 บาท
เสนอราคา
2,800.00 บาท

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยะลาการพิมพ์
(1992)
เสนอราคาสานักงานใหญ่1,310.00

บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่่าสุดจาก
การสืบสอบถามราคา

จ่าเป็นเร่งด่วน
ขอความเห็นชอบตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรค ๒
1 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยะลาการพิมพ์
ผลิตตรายางได้รวดเร็วทัน
(1992)
ส
านั
ก
งานใหญ่
องการ และแก
เสนอราคา
1,030.00 บาท ตามความต้
หากผิดรูปแบบ
11,330.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
อซ 13/2565 ลงวันที่
3 พฤษภาคม 2565
หนังสือลงวันที่
12 เมษายน 2565
อจ 13/2565 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2565

