แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้ หรือจ้าง
29-มี.ค.-62 จัดซื้อวัสดุนา้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ประจ้าเดือนเมษายน 2562
29-มี.ค.-62 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนเมษายน 2562

30,547.00

29-มี.ค.-62 จ้างเหมาบ้ารุงรักษา ดูแลบริเวณรอบสนง.
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง ประจ้าเดือน เม.ย. 2562
22-เม.ย.-62 จัดจ้างท้าพวงมาลา

1,500.00

24-เม.ย.-62 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
24-เม.ย.-62 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

360.00

1,000.00
20,973.00
4,830.00

24-เม.ย.-62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

27,600.00

25-เม.ย.-62 จัดจ้างท้าแผ่นป้าย เพือ่ รองรับมาตรฐานการให้
บริการ
26-เม.ย.-62 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กง 4407 พัทลุง

11,950.00

24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง ประจ้าเดือน เม.ย 2562

4,671.15
7,000.00

27.77 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 30,547 บาท
10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวจันทร์
ราคา 360 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ้านวย ภิรมย์
ราคา 1,500 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนดอกไม้
ราคา 1,000 บาท
20,973.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 20,973 บาท
4,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 4,830 บาท
27,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 27,600 บาท
11,950.00 เฉพาะเจาะจง บ้านมีเดีย โปรดักชัน่
ราคา 11,950 บาท
4,671.15 เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าพัทลุง
ราคา 4,671.15 บาท

ในการซือ้ หรือจ้าง

หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุ ง
ราคา 30,547 บาท
ร้านบัวจันทร์
ราคา 360 บาท
น.ส. อ้านวย ภิรมย์
ราคา 1,500 บาท
ร้านเรือนดอกไม้
ราคา 1,000 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 20,973 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 4,830 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 27,600 บาท
บ้านมีเดีย โปรดักชัน่
ราคา 11,950 บาท
บจก. โตโยต้าพัทลุง
ราคา 4,671.15 บาท

ราคาตามท้องตลาด

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานัส ทองแก้ว

นางฐานัส ทองแก้ว

ราคา 7,000 บาท

ราคา 7,000 บาท

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 49/2562
29-มี.ค.-62
เลขที่ 50/2562
29-มี.ค.-62
เลขที่ 51/2562
29-มี.ค.-62
เลขที่ 55/2562
24-เม.ย.-62
เลขที่ 56/2562
24-เม.ย.-62
เลขที่ 57/2562
24-เม.ย.-62
เลขที่ 58/2562
24-เม.ย.-62
เลขที่ 59/2562
25-เม.ย.-62
เลขที่ 61/2562
26-เม.ย.-62
สัญญาเลขที่ 1/2562
24-ต.ค.-61

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้ หรือจ้าง
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน

6,000.00

สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง สาขาตะโหมด

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา พูลแก้ว

นางกัลยา พูลแก้ว

ราคา 6,000 บาท

ราคา 6,000 บาท

ในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 2/2562
24-ต.ค.-61

ประจ้าเดือน เม.ย. 2562
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง สาขาเมืองพัทลุง
ประจ้าเดือน เม.ย. 2562

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรพิมล พรหมมา
ราคา 6,000 บาท

น.ส. พรพิมล พรหมมา
ราคา 6,000 บาท

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 3/2562
24-ต.ค.-61

