แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรจันทบุรี
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

จัดซื้ออุปกรณจัดตั้งโตะ
หมูบูชาลงนามถวายพระพร

7,813.00
บาท

7,813.00
บาท

เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามหนังสือที่ กค 0501(10)/ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

2

จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่น

12,310.00 12,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรจันท 07
บาท
บาท
(12,310.00 บาท)

หจก.เพชรจันท 07 ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2562
(12,310.00 บาท)
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

3

จัดจางซอมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะ
(กง 3573 จันทบุรี)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

4,450.00
บาท

4

4,450.00
บาท

รานวัฒนสาสน
(7,813.00 บาท)

รานวัฒนสาสน
(7,813.00 บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง

ราน 5+9 ไดนาโม
(4,450.00 บาท)

ราน 5+9 ไดนาโม
(4,450.00 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 23/2562
ลงวันที่ 10 ก.ค. 2562

30,370.00 30,370.00 เฉพาะเจาะจง
บาท
บาท

บจก.อมรจันทบุรี
(สํานักงานใหญ)
(30,370.00 บาท)

บจก.อมรจันทบุรี
(สํานักงานใหญ)
(30,370.00 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 24 /2562
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรบานดอน
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคา
กลาง

1

คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

34,000.00
บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย
ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด
(34,000.00 บาท)

2

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
2,000.00
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
บาท

-

เฉพาะเจาะจง รานทอป เซอรวิส โอ.เอ 2000
(2,000.00 บาท)

3

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําเดือน มิถุนายน 2562

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ออยล (1984) จํากัด บริษัท พี.ซี.ออยล (1984) จํากัด ใหสินเชื่อกับ
(4,195.46 บาท)
(4,195.46 บาท)
หนวยงาน

4,195.46
บาท

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด
(34,000.00 บาท)

เสนอราคาถูกเปน
หนวยงานที่มี
ความมั่นคงและ
ใหบริการที่ดี
รานทอป เซอรวิส โอ.เอ 2000 เสนอราคาถูกสุด
(2,000.00 บาท)
และมีบริการหลัง
การขายที่ดี

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สัญญาเลขที่
2/2562 ลงวันที่
18 ต.ค. 2561
สัญญาเลขที่
1/2561 ลงวันที่
18 ต.ค. 2562
ใบสั่งซื้อที่
5/2562 ลงวันที่
12 ก.พ. 2562

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

ซอมบํารุงรถยนตของทาง
ราชการ 1 คัน ยี่หอ มิตซูบิชิ
กต 860 ปข.

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง
บาท
บาท

2

ซอมบํารุงรถยนตของทาง
ราชการ 1 คัน ยี่หอ นิสสัน
กฉ 7118 ปข.

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สยามนิสสันประจวบ บจก. สยามนิสสันประจวบ เพื่ อ ประโยชน ข องทาง ใบสั่งจางเลขที่
บาท
บาท
(5,029.00 บาท)
(5,029.00 บาท) ราชการเปนผูเสนอราคา กค 0502(3.1)/12
ต่ําสุด ประกอบกับราคา ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562

ซอมแซมระบบไฟอาคารและ
สายเมนหองประชุม
ณ ที่ทําการสํานักงานดานสิงขร

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ราน เจริญอิเล็กทรอนิกส ราน เจริญอิเล็กทรอนิกส เพื่ อ ประโยชน ข องทาง ใบสั่งจางเลขที่
บาท
บาท
(1,900.00 บาท)
(1,900.00 บาท) ราชการเปนผูเสนอราคา กค 0502(3.1)/14
ต่ําสุด ประกอบกับราคา ลงวันที่ 22 ก.ค. 2562

3

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

บจก. มิตซูประจวบ
(1,498.00 บาท)

บจก. มิตซูประจวบ
(1,498.00 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

เพื่ อ ประโยชน ข องทาง ใบสั่งจางเลขที่
ราชการเปนผูเสนอราคา กค 0502(3.1)/11
ต่ําสุด ประกอบกับราคา ลงวันที่ 10 ก.ค. 2562
ที่ เ ส น อ อ ยู ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณ และราคากลาง

ที่ เ ส น อ อ ยู ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณ และราคากลาง

ที่ เ ส น อ อ ยู ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณ และราคากลาง

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
ดานศุลกากรมาบตาพุด
ลําดับที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ปรับปรุงเปลี่ยนมุงลวด อาคารที่พักอาศัย
ของขาราชการ ดานศุลกากรมาบตาพุด

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

293,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขจร พุมสุวรรณ
บาท
บาท
(332,400.00 บาท)

นายไกรสร ปญญาวงค
(304,800.00 บาท)

นายชูศักดิ์ เกษโกมล
(293,000.00 บาท)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง
นายชูศักดิ์ เกษโกมล
(293,000.00 บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
เลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ดานศุลกากรแมกลอง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง
1

จางเหมาบริการพนักงาน 10,700.00 ราคาที่เคยจัดจาง
ทําความสะอาด

บาท

ดานศุลกากรแมกลอง

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด

หางหุนสวนจํากัด

เปนสถานประกอบการที่

สัญญา เลขที่ 1/2562

ครั้งสุดทายในระยะ

วรารัตนวิศวกรรม

วรารัตนวิศวกรรม

หนวยงานในพื้นที่จังหวัด

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 2 ป

(10,700.00 บาท)

(10,700.00 บาท)

สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง

งบประมาณ

ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS

2

จางเหมาบริการพนักงาน 10,500.00 ราคาที่เคยจัดจาง
ดูแลสวนดานศุลกากร

บาท

แมกลอง

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด

หางหุนสวนจํากัด

เปนสถานประกอบการที่

สัญญา เลขที่ 2/2562

ครั้งสุดทายในระยะ

วรารัตนวิศวกรรม

วรารัตนวิศวกรรม

หนวยงานในพื้นที่จังหวัด

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เวลา 2 ป

(10,500.00 บาท)

(10,500.00 บาท)

สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง

งบประมาณ

ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS

3

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่

30,000.00 ราคาที่เคยจัดจาง
บาท

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เปนสถานประกอบการที่

ครั้งสุดทายในระยะ

999 สมุทรสงคราม จํากัด 999 สมุทรสงคราม จํากัด หนวยงานในพื้นที่จังหวัด

ราชการ ดานศุลกากร

เวลา 2 ป

(30,000.00 บาท)

แมกลอง

งบประมาณ

(30,000.00 บาท)

สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง
ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS

สัญญา เลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2560

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ดานศุลกากรแมกลอง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจาง

4

5

6

7

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เชาบานพรอมที่ดินเพื่อ
เปนที่ทําการและที่พัก
อาศัย

12,500.00 ไมมีราคากลางใชราคา เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐพร ลักษณาทรัพย
บาท
กลางของทางราชการ
(12,500.00 บาท)

จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย สถานที่
ราชการดานศุลกากร
แมกลอง (บานแหลม)

28,000.00 ราคาที่เคยจัดจาง เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย
บาท
ครั้งสุดทายในระยะ
ที.เอส จํากัด
ที.เอส จํากัด
เวลา 2 ป
(28,000.00 บาท)
(28,000.00 บาท)
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงใน

น.ส.ณัฐพร ลักษณาทรัพย อัตราคาเชาอยูใน
(12,500.00 บาท)
หลักเกณฑการเชาบาน

การซื้อหรือจาง
สัญญา เลขที่ 4/2562
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

หรือราคาที่เคยซื้อหรือ
จางครั้งสุดทายภายใน
ระยะเวลา 2 ป

จางเหมาบริการพนักงาน 10,785.00 ราคาที่เคยจัดจาง เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย
ทําความสะอาด
บาท
ครั้งสุดทายในระยะ
ที.เอส จํากัด
ที.เอส จํากัด
ดานศุลกากรแมกลอง
เวลา 2 ป
(10,785.00 บาท)
(10,785.00 บาท)
(บานแหลม)
งบประมาณ

จัดจางวางทอประปา
ติดตั้งมิเตอรและยาย
มิเตอร ดานศุลกากร
แมกลอง (บานแหลม)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

23,292.00 ราคาจากการประปา เฉพาะเจาะจง การประปาสวนภูมิภาค
บาท
สวนภูมิภาคสาขา
สาขาเพชรบุรี
เพชรบุรี
(23,292.00 บาท)

การประปาสวนภูมิภาค

สาขาเพชรบุรี
(23,292.00 บาท)

เปนสถานประกอบการที่
หนวยงานในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งลงทะเบียน
ภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจาง
(e-GP) เพื่อเบิกจายใน
ระบบ GFMIS

สัญญา เลขที่ 5/2562

เปนสถานประกอบการที่
หนวยงานในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง
ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS
เปนสถานประกอบการที่
หนวยงานในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี

สัญญา เลขที่ 6/2562

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจางเลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

