แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕63
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้

ราคากลาง

มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

วิธซี อื้ หรือจ้าง

หรือจ้าง
29-เม.ย.-63 จัดซื้อวัสดุนา้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563
30-เม.ย.-63 จ้างบ้ารุงรักษา ดูแลบริเวณรอบส้านักงานฯ และ
อาคารพักอาศัย ประจ้าเดือน เมษายน 2563
12-พ.ค.-63 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมบ้ารุงรักษาสวิตซ์แรงดัน
เครื่องปัม้ น้า้
15-พ.ค.-63 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
15-พ.ค.-63 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21-พ.ค.-63 จ้างซ่อมแซมเปลีย่ นแบตเตอรี่รถยนต์

20,207.00
1,500.00

39,605.00

39,605.00 เฉพาะเจาะจง
46,050.00 เฉพาะเจาะจง

2,300.00

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

29-พ.ค.-63 จ้างท้าป้ายต่างๆ เพือ่ รองรับมาตรฐาน (GECC)

14,209.60

14,209.60 เฉพาะเจาะจง

13-พ.ย.-62 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด (พืน้ ทีพ่ ทั ลุง )

7,000.00

13-พ.ย.-62 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด (สาขาเมือง)

6,000.00

ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563
13-พ.ย.-62 จ้างเหมาพนักงานท้าความสะอาด (สาขาตะโหมด)
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อ้านวย ภิรมย์
500.00 เฉพาะเจาะจง

ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2563

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

18.37 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 20,207 บาท

500.00

46,050.00

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคา 1,500 บาท
นางสร้อยสน พูนเกิด
ราคา 500 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 39,605 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 46,050 บาท
หจก. ปราการยนต์แบตเตอรี่
ราคา 2,300 บาท
บ้านมีเดีย โปรดักชัน่
ราคา 14,209.60 บาท

ในการซือ้ หรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 43/2563
29-เม.ย.-63

น.ส.อ้านวย ภิรมย์

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

ราคา 1,500 บาท
นางสร้อยสน พูนเกิด
ราคา 500 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 39,605 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 46,050 บาท
หจก. ปราการยนต์แบตเตอรี่
ราคา 2,300 บาท
บ้านมีเดีย โปรดักชัน่
ราคา 14,209.60 บาท

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานัส ทองแก้ว

นางฐานัส ทองแก้ว

ราคา 7,000 บาท

ราคา 7,000 บาท

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล พรหมมา
ราคา 6,000 บาท

6,000.00

ซือ้ หรือจ้าง
หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 20,207 บาท

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา พลูแก้ว
ราคา 6,000 บาท

นางสาวพรพิมล พรหมมา
ราคา 6,000 บาท
นางสาวกัลยา พลูแก้ว
ราคา 6,000 บาท

ราคาตามท้องตลาด
ราคาทีเ่ คยจัดซื้อครั้ง
หลังสุด 2 ปีงบประมาณ
ราคาทีเ่ คยจัดซื้อครั้ง
หลังสุด 2 ปีงบประมาณ

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 44/2563
30-เม.ย.-63
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 46/2563
12-พ.ค.-63
ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 48/2563
15-พ.ค.-63
ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 49/2563
15-พ.ค.-63
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 50/2563
ลว. 21 พ.ค. 2563
ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 53/2563
ลว. 29 พ.ค. 2563

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 1/2563

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 2/2563

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 3/2563

ลว. 13 พ.ย. 2562
ลว. 13 พ.ย. 2562
ลว. 13 พ.ย. 2562

