แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้ าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ที่

รายการซื้ อ/จ้ าง

เงินงบประมาณ

1

วัสดุฝึก การเป็ นหัวหน้างาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการ
ทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพ

6,402.00
1,710.00

2

ซื้ อวัสดุฝึก ช่างเชื่อมงาน
โครงสร้าง
จ้างทาป้ ายเปิ ดฝึ ก สาขาช่างเชื่อม
ประกอบโครงสร้าง,สาขา การ
เป็ นหัวหน้างานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ, สาขาการทางาน
เป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพ

17,225.00
1,500.00

จ้างซ่อมเครื่ องปริ้ นเตอร์
ซื้ อวัสดุสานักงาน( ฝ่ ายประเมินฯ)

6

ซื้ อวัสดุฝึก การสานกระเป๋ า
พลาสติก

7

จ้างทาป้ ายฝึ ก การสานกระเป๋ า
พลาสติก

3

4
5

แบบ สขร.1

ราคากลาง

วิธีจัดซื้ อ/
ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคาที่จัดซื้ อจัดจ้ าง เหตุผลที่ เลขที่
จ้ าง
คัดเลือก เอกสาร
6,402.00 เจาะจง
บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
6,402.00 บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
6,402.00 เสนอต่าสุด 05
1,710.00
ร้จาากั
น ด239 ไอที
1,710.00 ร้จาากันด239 ไอที
1,710.00 เสนอต่าสุด

17,225.00

หจก.เซ็นจูรี่บึงกาฬ

17,225.00 หจก.เซ็นจูรี่บึงกาฬ

17,225.00 เสนอต่าสุด

1,500.00 เจาะจง

หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

1,500.00 หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

1,500.00 เสนอต่าสุด

650.00
1,340.00

650.00
1,340.00 เจาะจง
7,660.00
9,150.00 เจาะจง
2,810.00

500.00

500.00 เจาะจง

650.00 ร้าน 239 ไอที
1,340.00 บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
จากัด
7,660.00 ร้าน 239 ไอที
9,150.00 นางยุวดี แวงวัน
2,810.00 บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
จากัด
500.00 หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

650.00 เสนอต่าสุด
1,340.00 เสนอต่าสุด

7,660.00
9,150.00
2,810.00

ร้าน 239 ไอที
บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
จากัด
ร้าน 239 ไอที
นางยุวดี แวงวัน
บ.พี.เอ็ม.กรุ๊ ป บึงกาฬ
จากัด
หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

7,660.00 เสนอต่าสุด
9,150.00 เสนอต่าสุด
2,810.00 เสนอต่าสุด
500.00 เสนอต่าสุด

06

07

08

8

จ้างจัดทาทะเบียนคุมเงินยืม สมุด
จ่ายเงินสดประจาวัน และ
ทะเบียนคุมเบิก(วางฎีกา) งปม.
2565

450.00

450.00 เจาะจง

ร้านเจนพาณิ ชย์

450.00 ร้านเจนพาณิ ชย์

450.00 เสนอต่าสุด

ซื้ อวัสดุฝึก การประกอบอาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม
10 จ้างทาป้ ายฝึ ก การประกอบ
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
11 เช่าบริ การอินเตอร์ เน็ต เดือน ต.ค.
64

9,982.00

9,982.00 เจาะจง

ร้านเจนพาณิ ชย์

9,982.00 ร้านเจนพาณิ ชย์

9,982.00 เสนอต่าสุด

500.00

500.00 เจาะจง

หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

1,284.00

1,284.00 เจาะจง

12 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน
กก 713 บึงกาฬ
13 ซื้ อวัสดุฝึก การประกอบอาชีพ
ธุรกิจร้านกาแฟ
14 จ้างป้ ายฝึ ก การประกอบอาชีพ
ธุรกิจร้านกาแฟ
15 ซื้ อวัสดุทดสอบ ช่างบารุ งรักษา
เครื่ องยนต์

1,968.80

9

500.00 หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

500.00 เสนอต่าสุด

บริ ษทั โทรคมนาคม
แห่ งชาติ จากัด
(มหาชน)

1,284.00 บริ ษทั โทรคมนาคม
แห่ งชาติ จากัด
(มหาชน)

1,284.00 เสนอต่าสุด

1,968.80 เจาะจง

ร้าน เอส พี บริ การ

1,968.80 ร้าน เอส พี บริ การ

1,968.80 เสนอต่าสุด

8,797.00

8,797.00 เจาะจง

ร้านเจนพาณิ ชย์

8,797.00 ร้านเจนพาณิ ชย์

8,797.00 เสนอต่าสุด

500.00

500.00 เจาะจง

หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

15,740.00

15,740.00 เจาะจง

หจก.เนรมิตยนตรกิจ

15,740.00 หจก.เนรมิตยนตรกิจ

15,740.00 เสนอต่าสุด

1,200.00

1,200.00 เจาะจง

บ. ช.ทวีพืชผลบึงกาฬ
จากัด

1,200.00 บ. ช.ทวีพืชผลบึงกาฬ
จากัด

1,200.00 เสนอต่าสุด

500.00 หจก.พันธ์ศกั ดิ์ 44

09

02

11

500.00 เสนอต่าสุด
12

16 จ้างเหมาบริ การ เดือน พ.ย.64

17 เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.
64
18 ซื้ อน้ ามันเติมรถยนต์ เดือน ต.ค.พ.ย.64

67,556.05

1,800.00
16,000.00
86,556.05

67,556.05 e-bidding บ.รักษาความ
ปลอดภัย บี.เอ็ม.บี.
พี.คลีนนิ่ ง
1,800.00 เจาะจง
ร้าน 239 ไอที

67,556.05 บ.รักษาความปลอดภัย
บี.เอ็ม.บี.พี.คลีนนิ่ ง

16,000.00 เจาะจง

16,000.00 บ. ช.ทวีพืชผลบึงกาฬ
จากัด
รวมเงิน

บ. ช.ทวีพืชผลบึงกาฬ
จากัด

18,000.00 ร้าน 239 ไอที

67,556.05 เสนอต่าสุด สญ.
1,2,3/65
1,800.00 เสนอต่าสุด

01

16,000.00 เสนอต่าสุด

03

86,556.05

