แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ัทลุง
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

29-พ.ค.-62 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือนมิถุนายน 2562
29-พ.ค.-62 จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
31-ม.ค.-62 จ้างเหมาบารุงรักษาดูแลบริเวณรอบสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่พัทลุง ประจาเดือน มิ.ย. 2562
6-มิ.ย.-62 จัดซื้อถังขยะมูลฝอย
7-มิ.ย.-62 จ้างรื้อล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
พร้อมเช็คน้ายาแอร์
12-มิ.ย.-62 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
14-มิ.ย.-62 จ้างทาป้ายทาเนียบบุคลากร
14-มิ.ย.-62 จ้างทาป้ายไวนิล
14-มิ.ย.-62 จ้างทาป้ายบอกทางส่วนราชการ

380.00
30,987.00
1,500.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวจันทร์
ราคา 380 บาท
26.67 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 30,987 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอานวย ภิรมย์
ราคา 1,500 บาท

9,200.00
15,000.00

9,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม
ราคา 9,200 บาท

ซื้อหรือจ้าง
ร้านบัวจันทร์
ราคา 380 บาท

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 72/2562
29-พ.ค.-62

หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทุลง ราคาตามท้องตลาด
ราคา 30,987 บาท
นางอานวย ภิรมย์
ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร
ราคา 1,500 บาท

เลขที่ 73/2562
29-พ.ค.-62
เลขที่ 74/2562

บจก.เกษรพลาสติก อุตสาหกรรม ราคาตามท้องตลาด

ราคา 9,200 บาท

34,400.00

15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 15,000 บาท
34,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา

ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 15,000 บาท
ร้านคลังวิทยา

1,200.00

ราคา 34,400 บาท
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ้านมีเดีย โปรดักชั่น

ราคา 34,400 บาท
บ้านมีเดีย โปรดักชั่น

1,600.00

ราคา 1,200 บาท
1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนคิดส์

ราคา 1,200 บาท
ร้านกรีนคิดส์

5,200.00

ราคา 1,600 บาท
5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ้านมีเดีย โปรดักชั่น

ราคา 1,600 บาท
บ้านมีเดีย โปรดักชั่น

ราคา 5,200 บาท
12,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 12,300 บาท
2,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่ นแอร์

ราคา 5,200 บาท
ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 12,300 บาท
ร้านเพือ่ นแอร์

14-มิ.ย.-62 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

12,300.00

26-มิ.ย.-62 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

2,830.00

ราคา 2,830 บาท

ในการซื้อหรือจ้าง

ราคา 2,830 บาท

ราคาตามท้องตลาด

29-พ.ค.-62
เลขที่ 78/2562
6-มิ.ย.-62

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 79/2562
7-มิ.ย.-62
เลขที่ 80/2562

ราคาตามท้องตลาด

12-มิ.ย.-62
เลขที่ 81/2562

ราคาตามท้องตลาด

14-มิ.ย.-62
เลขที่ 82/2562

ราคาตามท้องตลาด

14-มิ.ย.-62
เลขที่ 83/2562

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

14-มิ.ย.-62
เลขที่ 84/2562
14-มิ.ย.-62
เลขที่ 86/2562
26-มิ.ย.-62

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ัทลุง
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

26-มิ.ย.-62 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

56,000.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 56,000 บาท

ซื้อหรือจ้าง
ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 56,000 บาท

ร้านสุธี เอ็นจิเนียริ่ง แอร์
ราคา 58,000 บาท
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน

7,000.00

สรรพสามิตพืน้ ที่พัทลุง ประจาเดือน มิ.ย. 2562
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน

6,000.00

สรรพสามิตพืน้ ที่พัทลุง สาขาตะโหมด

ในการซื้อหรือจ้าง
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์ กรมบัญชีกลาง

เลขที่ 87/2562
26-มิ.ย.-62

เครื่องละ 28,000 บาท

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานัส ทองแก้ว

นางฐานัส ทองแก้ว

ราคา 7,000 บาท

ราคา 7,000 บาท

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา พูลแก้ว

นางกัลยา พูลแก้ว

ราคา 6,000 บาท

ราคา 6,000 บาท

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร
ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 1/2562
24-ต.ค.-61
สัญญาเลขที่ 2/2562
24-ต.ค.-61

ประจาเดือน มิ.ย 2562
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง
ประจาเดือน มิ.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

