แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

30-เม.ย.-62 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
30-เม.ย.-62 จัดซื้อวัสดุนามั
้ นเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
13-พ.ค.-62 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตูเ้ อกสาร, โต๊ะทางาน,
โต๊ะคอมพิวเตอร์ฯลฯ)

13-พ.ค.-62 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

13-พ.ค.-62 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

29-พ.ค.-62 จ้างซ่อมและเปลีย่ นโช๊คประตูกระจกบานเปลือย

24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง ประจาเดือน พ.ค. 2562

400.00
31,537.00
96,800.00

4,390.00

28,000.00

15,515.00

7,000.00

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวจันทร์
ราคา 400 บาท
27.77 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 31,537 บาท
96,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อังคณาเฟอร์นเิ จอร์
ราคา 96,800 บาท
ร้านฟ้าเครื่องเรือน
ราคา 110,800 บาท
4,390.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ลีเ้ ซ็นทรัล
ราคา 4,390 บาท
ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 8,500 บาท
28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 28,000 บาท
นายสุธี อักษรสว่าง
ราคา 30,000 บาท
15,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริสวุ รรณกระจก
อลูมเิ นียม
ราคา 15,515 บาท

ซือ้ หรือจ้าง
ร้านบัวจันทร์
ราคา 400 บาท

ในการซือ้ หรือจ้าง

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 62/2562
30-เม.ย.-62

หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุ ง
ราคา 31,537 บาท
บจก.อังคณาเฟอร์นเิ จอร์
ราคา 96,800 บาท

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 63/2562
30-เม.ย.-62
เลขที่ 68/2562
13-พ.ค.-62

บจก. ลีเ้ ซ็นทรัล
ราคา 4,390 บาท

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 69/2562
13-พ.ค.-62

ร้านเพือ่ นแอร์
ราคา 28,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

เลขที่ 70/2562
13-พ.ค.-62

ร้านสิริสวุ รรณกระจก
อลูมเิ นียม
ราคา 15,515 บาท

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐานัส ทองแก้ว

นางฐานัส ทองแก้ว

ราคา 7,000 บาท

ราคา 7,000 บาท

ราคาตามท้องตลาด

ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

ประจาปี 2560
กรมบัญชีกลาง
ราคาตามท้องตลาด

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

เลขที่ 71/2562
ลว. 29 พ.ค. 62
สัญญาเลขที่ 1/2562
24-ต.ค.-61

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่ 4 มิถนุ ายน 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 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน

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

ประจาเดือน พ.ค. 2562
24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง สาขาเมืองพัทลุง
ประจาเดือน พ.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

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 3/2562
24-ต.ค.-61

