แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕63
(ชื่อหน่วยงาน)
ด่านศุลกากรนครพนม
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

(บาท)

(บาท)

1

2

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

จ้างเหมาบริการพนักงาน 273,600.00 273,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเคเคเซอร์วิส
ทาความสะอาดอาคาร
แอนด์คอนสตรั๊คชั่น
สถานที่ ด่านศุลกากร
ราคาทีเ่ สนอ
นครพนม ณ ด่านพรมแดน
273,600.00
นครพนม สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 3
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
จ้างเหมาบริการพนักงาน 940,800.00 940,800.00 เฉพาะเจาะจง สานักงานรักษาความ
รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัย องค์การ
ด่านศุลกากรนครพนม
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ณ ด่านพรมแดนนครพนม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
ราคาที่เสนอ
แห่งที่ 3 ประจาปี
940,800.00
งบประมาณ พ.ศ.2564

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก.พีเคเคเซอร์วิส
แอนด์คอนสตรั๊คชั่น
ราคาที่ตกลงจ้าง
273,600.00

เนื่องจากเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ 3/2564
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2563

สานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
ทหารผ่านศึก ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ราคาที่ตกลงจ้าง
940,800.00

เป็นไปตามกฎ
กระทรวงการคลัง
กาหนดพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

สัญญาจ้าง
เลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน
2563

๑. ให้กรอกข้อมูลโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ pt
๒. ให้ส่งข้อมูลมาที่ Email : ๑๐๖๗๘๙@customs.go.th ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. กรณีไม่มีการจัดซื้อหรือจ้างในเดือนใด ให้ส่งรายงานตามแบบ สขร.๑ โดยพิมพ์คาว่า “ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง” ตามตัวอย่างที่แนบ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕63
(ชื่อหน่วยงาน)
ด่านศุลกากรนครพนม
วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

(บาท)

(บาท)

1

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
จานวน 3 คัน

หมายเหตุ

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

3,075,000.00 3,075,000.00 ประกวดราคา บริษัท กริช ออโต้
อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จากัด
(e-bidding) ราคาทีเ่ สนอ
2,629,800.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

บริษัท กริช ออโต้
เซอร์วิส จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ
2,629,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เนื่องจากเป็นผู้
เสนอราคาต่าสุด

๑. ให้กรอกข้อมูลโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ pt
๒. ให้ส่งข้อมูลมาที่ Email : ๑๐๖๗๘๙@customs.go.th ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. กรณีไม่มีการจัดซื้อหรือจ้างในเดือนใด ให้ส่งรายงานตามแบบ สขร.๑ โดยพิมพ์คาว่า “ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง” ตามตัวอย่างที่แนบ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

สัญญาซื้อขาย
เลขที่ 6/2564
ลงวันที่ 18 ธันวาคม
2563

แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕64
(ชื่อหน่วยงาน)
ด่านศุลกากรนครพนม
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ

ราคากลาง

หรือจ้าง

(บาท)

(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

--ไม่มีรายการ--

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกข้อมูลโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ pt
๒. ให้ส่งข้อมูลมาที่ Email : ๑๐๖๗๘๙@customs.go.th ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. กรณีไม่มีการจัดซื้อหรือจ้างในเดือนใด ให้ส่งรายงานตามแบบ สขร.๑ โดยพิมพ์คาว่า “ไม่มีข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง” ตามตัวอย่างที่แนบ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

