แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 2 สิงหาคม 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
1-ก.ค.-62 จัดซื้อวัสดุนา้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2562
1-ก.ค.-62 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนกรกฎาคม 2562

29,337.00

8-ก.ค.-62 จ้างเหมาบริการจัดสถานทีเ่ พือ่ ลงนามถวายพระพร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ประจ้าปีงบประมาณ 2562
8 ก.ค 62 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาดูแลบริเวณรอบส้านักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง ประจ้าเดือน ก.ค. 2562
15-ก.ค.-62 จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร

26.67 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 29,337 บาท
10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวจันทร์
ราคา 400 บาท

หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุ ง
ราคา 29,337 บาท
ร้านบัวจันทร์
ราคา 400 บาท

ราคาตามท้องตลาด

6,200.00

6,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิตริ ัตน์ ขุนฤทธิแ์ ก้ว
ราคา 6,200 บาท

นางสาวฐิตริ ัตน์ ขุนฤทธิแ์ ก้ว
ราคา 6,200 บาท

ราคาเหมาะสม

เลขที่ 93/2562
4-ก.ค.-62

1,500.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอ้านวย ภิรมย์
ราคา 1,500 บาท
14,000.00 เฉพาะเจาะจง จิณณะกัญ ก๊อปปีแ้ อนด์เซอร์วิส
ราคา 14,000 บาท
2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,200 บาท
9,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.รวมศิลป์กราฟฟิค โปรดักส์ กรุ๊ป
ราคา 9,000 บาท
ทีที มาร์เก็ตติง้
ราคา 9,900 บาท
ร้านโชคทวี อุปกรณ์ดบั เพลิง
ราคา 9,600 บาท
805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 805 บาท

นางอ้านวย ภิรมย์
ราคา 1,500 บาท

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

จิณณะกัญ ก๊อปปีแ้ อนด์เซอร์วิส

ราคาตามท้องตลาด

ราคา 14,000 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 2,200 บาท

ราคาตามท้องตลาด

ส.รวมศิลป์กราฟฟิค โปรดักส์ กรุ๊ป

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 94/2562
8-ก.ค.-62
เลขที่ 95/2562
15-ก.ค.-62
เลขที่ 96/2562
22-ก.ค.-62
เลขที่ 97/2562
30-ก.ค.-62

400.00

14,000.00

22-ก.ค.-62 จ้างจัดท้าตรายาง

2,200.00

30-ก.ค.-62 จ้างบรรจุเคมีดบั เพลิง

9,000.00

31-ก.ค.-62 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน

ในการซือ้ หรือจ้าง

805.00

ราคาตามท้องตลาด

ราคา 9,000 บาท

ร้านคลังวิทยา
ราคา 805 บาท

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 88/2562
1-ก.ค.-62
เลขที่ 89/2562
1-ก.ค.-62

เลขที่ 100/2562
31-ก.ค.-62

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 2 สิงหาคม 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

7,000.00

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

6,000.00

สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง สาขาตะโหมด

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

ในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 1/2562

24-ต.ค.-61

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 2/2562

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 3/2562

24-ต.ค.-61

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

6,000.00

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

น.ส. พรพิมล พรหมมา
ราคา 6,000 บาท

24-ต.ค.-61

