แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้ หรือจ้าง
29-ส.ค.-62 จัดซื้อวัสดุนา้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ประจ้าเดือนกันยายน 2562
29-ส.ค.-62 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนกันยายน 2562

28,897.00

16-ก.ย.-62 จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาขาแขวนจอโปรเจคเตอร์
และเดินสายอินเตอร์เน็ต
16-ก.ย.-62 ซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

7,500.00

320.00

30,300.00

26.87 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
ราคา 28,897 บาท
10.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัวจันทร์
ราคา 320 บาท
7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 7,500 บาท
30,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 30,300 บาท

ในการซือ้ หรือจ้าง

หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุ ง
ราคา 28,897 บาท
ร้านบัวจันทร์
ราคา 320 บาท

ราคาตามท้องตลาด

บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 7,500 บาท
บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 30,300 บาท

ราคาตามท้องตลาด

บจก. เซ็ตอัพคอมพิวเตอร์ซิสเต็ม

ราคาตามท้องตลาด

ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ส้านักงบประมาณ

เลขที่ 106/2562
29-ส.ค.-62
เลขที่ 107/2562
29-ส.ค.-62
เลขที่ 111/2562
ลว. 16 ก.ย. 2562
เลขที่ 112/2562
ลว. 16 ก.ย. 62

ราคา 41,850 บาท
บจก. ม๊อดดิง้ เวิลด์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย)
ราคา 44,030.50 บาท

16-ก.ย.-62 จัดซื้อ Mouse pointer ส้าหรับโปรเจคเตอร์

1,200.00

23-ก.ย.-62 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กง 4406 พัทลุง

3,800.17

23-ก.ย.-62 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กง 1733 พัทลุง

16,473.72

26-ก.ย.-62 ซื้อวัสดุส้านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

24,430.00

1,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 1,200 บาท
3,800.17 เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าพัทลุง (1988)
ราคา 3,800.17 บาท
16,473.72 เฉพาะเจาะจง บริษท้ พัทลุง จ. วินติ จ้ากัด
ราคา 16,473.72 บาท
24,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา
ราคา 24,430 บาท

บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 1,200 บาท
บจก. โตโยต้าพัทลุง (1988)
ราคา 3,800.17 บาท
บริษท้ พัทลุง จ. วินติ จ้ากัด
ราคา 16,473.72 บาท
ร้านคลังวิทยา
ราคา 24,430 บาท

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

เลขที่ 113/2562
ลว. 16 ก.ย. 62
เลขที่ 114/2562
ลว. 23 ก.ย. 62
เลขที่ 115/2562
ลว. 23 ก.ย. 62
เลขที่ 116/2562
ลว. 26 ก.ย. 62

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕62
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง
วันที่
ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

27-ก.ย.-62 จ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเครื่องโทรสาร

1,000.00

ราคากลาง

ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ผู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา

และราคาทีเ่ สนอ

และราคาทีต่ กลง

โดยสรุป

ของสัญญาหรือข้อตกลง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โปรคอม โซลูชนั่
ราคา 1,000 บาท

27-ก.ย.-62 จ้างตรวจสอบและบ้ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

3,520.30

3,520.30 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. พัทลุง
ราคา 3,520.30 บาท

24-ต.ค.-61 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดส้านักงาน

7,000.00

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

6,000.00

สรรพสามิตพืน้ ทีพ่ ทั ลุง สาขาตะโหมด

ซือ้ หรือจ้าง
บจก. โปรคอม โซลูชนั่

ในการซือ้ หรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด

ราคา 1,000 บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. พัทลุง
ราคา 3,520.30 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

ราคาครั้งหลังสุด
2 ปีงบประมาณ
ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

เลขที่ 117/2562
ลว. 27 ก.ย. 62
เลขที่ 118/2562
ลว. 27 ก.ย. 62
สัญญาเลขที่ 1/2562

24-ต.ค.-61

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 2/2562

ราคาตามวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญาเลขที่ 3/2562

24-ต.ค.-61

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

24-ต.ค.-61

