แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕64
สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่พทั ลุง
วันที่
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง

29-ม.ค.-64 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
29-ม.ค.-64 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ ดูแลบริเวณรอบส้ำนักงำนฯ และ

28,127.00
1,500.00

อำคำรพักอำศัย ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
1-ก.พ.-64 จ้ำงเหมำบริกำรเช็คท้ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อไวรัส

15,000.00

โคโรนำ 2019 (covid-19)
15-ก.พ.-64 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

รำคำกลำง

มีนำคม พ.ศ. 2564

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลง

โดยสรุป

หรือข้อตกลง

ซือ้ หรือจ้ำง
หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
รำคำ 28,127 บำท

ในกำรซือ้ หรือจ้ำง
รำคำตำมท้องตลำด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 22/2564
29-ม.ค.-64

1,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.อ้ำนวย ภิรมย์

น.ส.อ้ำนวย ภิรมย์

รำคำ 1,500 บำท

รำคำ 1,500 บำท

รำคำตำมวงเงินที่
กรมจัดสรร

ร้ำนวีนำโนไวท์

รำคำตำมท้องตลำด

25.57 เฉพำะเจำะจง หจก.บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
รำคำ 28,127 บำท

15,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีนำโนไวท์
รำคำ 15,000 บำท

16,600.00

16,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีพีพี พริ้นติง้
รำคำ 16,600 บำท

17-ก.พ.-64 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและซ่อมบ้ำรุงรักษำ

12,600.00

วัสดุไฟฟ้ำ
22-ก.พ.-64 จ้ดซื้อพำนพุ่มเงินพุ่มทอง

12,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื่อนแอร์
รำคำ 12,600 บำท

2,100.00

2,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เที่ยงธรรมเครื่องเขียน
รำคำ 2,100 บำท

25-ก.พ.-64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้ำงเหมำบริกำรในกำร

4,983.00

เฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ

4,983.00 เฉพำะเจำะจง น.ส. พิมพำ กลับคุณ

ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 23/2564
29-ม.ค.-64
-

รำคำ 15,000 บำท
ร้ำนทีพีพี พริ้นติง้

รำคำตำมท้องตลำด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 29/2564

รำคำ 16,600 บำท
ร้ำนเพื่อนแอร์

17-ก.พ.-64
รำคำตำมท้องตลำด ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 30/2564

รำคำ 12,600 บำท
หจก. เที่ยงธรรมเครื่องเขียน

17-ก.พ.-64
รำคำตำมท้องตลำด ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 31/2564

รำคำ 2,100 บำท
น.ส. พิมพำ กลับคุณ

รำคำ 4,983 บำท

รำคำ 4,983 บำท

7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงฐำนัส ทองแก้ว

นำงฐำนัส ทองแก้ว

รำคำ 7,000 บำท

รำคำ 7,000 บำท

22-ก.พ.-64
รำคำตำมท้องตลำด

-

2019 (covid-19)
12-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำพนักงำนท้ำควำมสะอำด (พื้นที่พัทลุง )

7,000.00

ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
12-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำพนักงำนท้ำควำมสะอำด (สำขำเมือง)
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

6,000.00

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรพิมล พรหมมำ
รำคำ 6,000 บำท

นำงสำวพรพิมล พรหมมำ
รำคำ 6,000 บำท

รำคำตำมวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญำเลขที่ 1/2564

รำคำตำมวงเงินที่
กรมจัดสรร

สัญญำเลขที่ 2/2564

ลว. 12 พ.ย. 63
ลว. 12 พ.ย. 63

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕64
สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่พทั ลุง
วันที่
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

มีนำคม พ.ศ. 2564

วิธีซอื้ หรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลง

โดยสรุป

หรือข้อตกลง

ซือ้ หรือจ้ำง
12-พ.ย.-63 จ้ำงเหมำพนักงำนท้ำควำมสะอำด (สำขำตะโหมด)
ประจ้ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

หมำยเหตุ

6,000.00

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลยำ พลูแก้ว
รำคำ 6,000 บำท

นำงสำวกัลยำ พลูแก้ว
รำคำ 6,000 บำท

ในกำรซือ้ หรือจ้ำง
รำคำตำมวงเงินที่
กรมจัดสรร

กำรจ้ำงบริกำรเช็ดท้ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดจ้ำงเหมำบริกำรในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ด้ำเนินกำรตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) 0405..2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563
เรื่องกำรด้ำเนินกำรกรณีกำรจัดซื้อยำ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ หรืออุปกรณ์กำรแพทย์ หรือกำรจ้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งพัสดุส้ำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด 19
ข้อ 1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส้ำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคโควิด 19 ในแต่ละครั้ง ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจ้ำเป็นเร่งด่วน จึงยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบัตติ ำมกฎกระทรวงก้ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือ

สัญญำเลขที่ 3/2564
ลว. 12 พ.ย. 63

