แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
สิงหาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน)
ดานศุลกากรคลองใหญ
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

1

จัดซื้อวัสดุประเภทน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
ประจําเดือนสิงหาคม 2562
เปลี่ยนแมปมครัตชบนรถยนต
ราชการดานฯ กค-6427 ตราด

9,070.00
บาท

9,070.00 เฉพาะเจาะจง
บาท

2

1,449.85
บาท

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

หจก.ตราดมาโนช
บริการคลองใหญ
(9,070.00 บาท)
1,449.85 เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซุตราดเซลส
บาท
(1,449.85 บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

หจก.ตราดมาโนช
บริการคลองใหญ
(9,070.00 บาท)
หจก.อีซูซุตราดเซลส
(1,449.85 บาท)

อยูใกลสํานักงาน
และใหเครดิต

เลขที่ 21/2562
31 กรกฎาคม 2562

อยูใกลสํานักงาน
และใหเครดิต

เลขที่ 22/2562
15 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ดานศุลกากรสังขละบุรี
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ที่

1

2

หมึกพิมพสําหรับ
เครื่อง Printer

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

196,238.00
บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

196,238.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย)
บาท
จํากัด (196,238.00 บาท)
2. บริษัท ไอที โบแนนซ จํากัด
(สํานักงานใหญ) (214,000.00 บาท)
3. บริษัท ไอริชเพอรฟอรมานซ
จํากัด (214,214.00 บาท)
ขยายเขตระบบจําหนาย ๑,๔๖๙,๓๔๗.๕๔ ๑,๔๖๙,๓๔๗.๕๔ เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค
ไฟฟาสําหรับโครงการ
บาท
บาท
โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
กอสรางดานศุลกากร
สาขาอําเภอดานมะขามเตี้ย
บริเวณจุดผานแดน
(๑,๔๖๙,๓๔๗.๕๔ บาท)
ถาวรบานพุน้ํารอน
ระยะที่ ๑

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

บริษัท โช-ออน (ประเทศไทย) เสนอราคาต่ําสุด
จํากัด
(196,238.00 บาท)

การไฟฟาสวนภูมิภาค
โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอดานมะขามเตี้ย
(๑,๔๖๙,๓๔๗.๕๔ บาท)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

6/2562
ลว. 8 ส.ค.2562

เนื่องจากความมี
8/2562
ความรูความสามารถ ลว. 18 ส.ค.2562
ความเชี่ยวชาญดาน
ไฟฟาแรงสูงโดยเฉพาะ

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรจันทบุรี
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
จาง

1,012,308.05 1,012,825.53 ประกวดราคา บริษัท แกวตา ธุรกิจ จํากัด บริษัท แกวตา ธุรกิจ จํากัด
(900,000 บาท)
บาท
บาท
อิเล็กทรอนิกส (900,000 บาท)
(e-bidding)

ผูเสนอราคาต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 30 ส.ค 2562

1

โครงการตอเติมและ
ปรับปรุงซอมแซม
อาคารที่ทําการดาน
ศุลกากรจันทบุรี

2

จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่น

12,894
บาท

12,894
บาท

เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรจันท 07
(12,894 บาท)

หจก.เพชรจันท 07
(12,894 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2562
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2562

3

จัดซื้อแบตเตอรี่
รถยนต กง 5860 จบ.

2,500
บาท

2,500
บาท

เฉพาะเจาะจง รานไทยแสงแบตเตอรี่
(2,500 บาท)

รานไทยแสงแบตเตอรี่
(2,500 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2562
ลงวันที่ 9 ส.ค. 2562

4

จัดจางซอมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะ
กง 5860 จบ.
จัดจางซอมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะ
กบ 2769 จบ.

20,270
บาท

20,270
บาท

เฉพาะเจาะจง หจก.ยงกิจ วาย ซีเอ็น
(20,270 บาท)

หจก.ยงกิจ วาย ซีเอ็น
(20,270 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 27/2562
ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562

บริษัท สยามนิสสัน
ตะวันออก จํากัด
(11,132.82 บาท)

ผูเสนอราคาเพียงรายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ 28 /2562
ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562

5

11,132.82
บาท

11,132.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน
บาท
ตะวันออก จํากัด
(11,132.82 บาท)

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรประจวบคีรีขันธ
ลําดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จะซื้อ
จัดจาง
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ซื้อวัสดุสํานักงาน 42,158.00 42,158.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ออบิท พริ้นติ้ง บจก.ออบิท พริ้นติ้ง เพื่ อ ประโยชน ข องทาง ใบสั่งซื้อ เลขที่ กค 0502(3.1)/15
(หมึกเครื่องพิมพ)
บาท
บาท
(42,158.00 บาท) (42,158.00 บาท) ราชการเป น ผู เ สนอราคา ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ต่ําสุด ประกอบกับราคาที่
เ ส น อ อ ยู ใ น ว ง เ งิ น
งบประมาณ และราคากลาง

แบบ สขร.๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562
ดานศุลกากรแมกลอง
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ที่

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

ซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือ

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

จาง

และราคาที่เสนอ

และราคาที่ตกลงซื้อ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือจาง
1 จางเหมาบริการพนักงาน
ทําความสะอาด
ดานศุลกากรแมกลอง

10,700.00 ราคาที่เคยจัดจาง
บาท

หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

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
บาท
ดูแลสวนดานศุลกากรแมกลอง
ครั้งสุดทายในระยะ
เวลา 2 ป

เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด

หางหุนสวนจํากัด

เปนสถานประกอบการที่

สัญญา เลขที่ 2/2562

วรารัตนวิศวกรรม

วรารัตนวิศวกรรม

หนวยงานในพื้นที่จังหวัด

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

(10,500.00 บาท)

(10,500.00 บาท)

สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง

งบประมาณ

ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS

3 จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ดานศุลกากรแมกลอง

30,000.00 ราคาที่เคยจัดจาง
บาท
ครั้งสุดทายในระยะ
เวลา 2 ป
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย เปนสถานประกอบการที่
999 สมุทรสงคราม จํากัด 999 สมุทรสงคราม จํากัด หนวยงานในพื้นที่จังหวัด
(30,000.00 บาท)

(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
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562
ดานศุลกากรแมกลอง
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ที่
4 เชาบานพรอมที่ดินเพื่อ
เปนที่ทําการและที่พักอาศัย

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

12,500.00 ไมมีราคากลางใชราคา
บาท
กลางของทางราชการ

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

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

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
น.ส.ณัฐพร ลักษณาทรัพย
(12,500.00 บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
อัตราคาเชาอยูใน
สัญญา เลขที่ 4/2562
หลักเกณฑการเชาบาน
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

หรือราคาที่เคยซื้อหรือ
จางครั้งสุดทายภายใน
ระยะเวลา 2 ป

5 จางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย สถานที่
ราชการดานศุลกากร
แมกลอง (บานแหลม)

28,000.00 ราคาที่เคยจัดจาง
บาท
ครั้งสุดทายในระยะ
เวลา 2 ป
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เปนสถานประกอบการที่
ที.เอส จํากัด
ที.เอส จํากัด
หนวยงานในพื้นที่จังหวัด
(28,000.00 บาท)
(28,000.00 บาท)
เพชรบุรี ซึ่งลงทะเบียน

สัญญา เลขที่ 5/2562

6 จางเหมาบริการพนักงาน
ทําความสะอาด
ดานศุลกากรแมกลอง
(บานแหลม)

10,785.00 ราคาที่เคยจัดจาง
บาท
ครั้งสุดทายในระยะ
เวลา 2 ป
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เปนสถานประกอบการที่ สัญญา เลขที่ 6/2562
ที.เอส จํากัด
ที.เอส จํากัด
หนวยงานในพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
(10,785.00 บาท)
(10,785.00 บาท)
สมุทรสงคราม ยอมรับ ซึ่ง
ลงทะเบียนภาครัฐในระบบ
จัดซื้อจัดจาง (e-GP) เพื่อ
เบิกจายในระบบ GFMIS

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจาง
(e-GP) เพื่อเบิกจายใน
ระบบ GFMIS

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562
ดานศุลกากรแมกลอง
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
ที่

7 จางเหมาบริการตรวจเช็ค
ทําความสะอาดเครื่อง
ปรับอากาศสํานักงาน
ดานศุลกากรแมกลอง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

13,200.00 ไมมีราคากลางใชราคา เฉพาะเจาะจง วัชระแอร /13,200.รานวัชระแอร
กลางของทางราชการ
รานพรชัยแอร/17,600.- (13,200.00 บาท)
หรือราคาที่เคยซื้อหรือ
รานศุภัชแอร/15,400.จางครั้งสุดทายภายใน
ระยะเวลา 2 ป

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เปนราคาที่เสนอต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

สัญญา เลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ดานศุลกากรมาบตาพุด
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

ซื้อผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร
FUJI XEROX รุน 3435 จํานวน 10 ตลับ
และรุน CP405D จํานวน 4 ตลับ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
49,220.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เสนอ
หรือจาง

49,220.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไอริชเพอรฟอรมานซ บจก. โช-ออน (ประเทศไทย)
และราคาที่เสนอ
และราคาที่เสนอ 49,220.00 บาท
65,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
เลขที่ 6/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

บจก. ทรัพยอรุณพง
และราคาที่เสนอ
66,600.00 บาท

บจก. โช-ออน (ประเทศไทย)
และราคาที่เสนอ

49,220.00 บาท
2

ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน
500 รีม

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ทรัพยอรุณพง
และราคาที่เสนอ
67,500.00 บาท

บจก. โช-ออน (ประเทศไทย)
และราคาที่เสนอ 50,0000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

เลขที่ 7/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ดานศุลกากรมาบตาพุด
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เสนอ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

บจก. ไอริชเพอรฟอรมานซ
และราคาที่เสนอ
60,000.00 บาท
บจก. โช-ออน (ประเทศไทย)
และราคาที่เสนอ
50,000.00 บาท
3

ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องพื้นหอง อาคารที่พัก 599,200.00 700,000.00 e-bidding

หจก. สุวรรณกิจ กอสรา

หจก. เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

อาศัยของขาราชการดานศุลกากรมาบตาพุด

และราคาที่เสนอ

และราคาที่เสนอ 599,200.00 บาท

698,000.00 บาท
บจก. โปรฟวชั่น
และราคาที่เสนอ
630,000.00 บาท

ราคาต่ําสุด

เลขที่ 8/2562
ลว. 8 ส.ค. 62

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
ดานศุลกากรมาบตาพุด
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
เสนอ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

บจก. บี แอนด พี กรุป (2013)
และราคาที่เสนอ
699,000.00 บาท
หจก. การญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง
และราคาที่เสนอ
679,000.00 บาท
หจก. เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
และราคาที่เสนอ
599,200.00 บาท
4

เช็คระยะ เปลี่ยนถานน้ํามันเครื่องรถยนต
ทะเบียน กจ 9089 ระยอง

12,138.08 12,138.08 เฉพาะเจาะจง บจก. วิวัฒนพานิช
และราคาที่เสนอ
12,138.08 บาท

หจก. เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส
และราคาที่เสนอ 12,138.08 บาท

ราคาต่ําสุด

เลขที่ 9/2562
ลว. 9 ส.ค. 62

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหนวยงาน) ดานศุลกากรบานดอน
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคา วิธีซื้อหรือจาง
กลาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคาถูกเปน
หนวยงานที่มีความ
มั่นคงและใหบริการที่ดี

สัญญาเลขที่ 2/2562
ลว. 18 ต.ค.2561

1

คาจางเหมาบริการรักษาความ
34,000.00
ปลอดภัยประจําเดือนสิงหาคม 2562
บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย
ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด
(34,000.00 บาท)

บริษัท รักษาความปลอดภัย
ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด
(34,000.00 บาท)

2

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
ประจําเดือนสิงหาคม 2562

2,000.00
บาท

-

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

รานทอป เซอรวิส โอ.เอ 2000 เสนอราคาถูกสุดและมี สัญญาเลขที่ 1/2562
(2,000.00 บาท)
บริการหลังการขายที่ดี ลว. 18 ต.ค.2561

3

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน
กรกฎาคม 2562

2,974.40
บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ซี.ออยล (1984) จํากัด บริษัท พี.ซี.ออยล (1984) จํากัด ใหสินเชื่อกับหนวยงาน ใบสั่งซื้อที่ 5/2562
(2,974.40 บาท)
(2,974.40 บาท)
ลว. 12 ก.พ.2562

4

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 18,314.00
บาท

-

เฉพาะเจาะจง รานเทียนโชค เซอรวิส
(18,314.00 บาท)

รานเทียนโชค เซอรวิส
(18,314.00 บาท)

ใหสินเชื่อกับหนวยงาน ใบสั่งซื้อที่ 11/2562
ลว. 19 ส.ค.2562

