แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
สานักงานศุลกากรภาคที่ 4
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
ของส้ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 4
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2564

1,876.26

1,876.26 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์ บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์
(2009) จ้ำกัด
(2009) จ้ำกัด
รำคำ 1,876.26
รำคำ 1,876.26

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.29/๒๕๖4
ลว. 8 กรกฎำคม 2564

2.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงของ
ฝปป.สคศ.ศภ.4
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2564

36,092.71

36,092.71 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์ บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์
(2009) จ้ำกัด
(2009) จ้ำกัด
รำคำ 36,092.71
รำคำ 36,092.71

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.30/๒๕๖4
ลว. 8 กรกฎำคม 2564

3.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
ด่ำนตรวจรถศุลกำกรทุ่งลุง
ประจ้ำเดือน มิถุนำยน 2564

8,175.78

8,175.78 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
เจนพูนทรัพย์
รำคำ 8,175.78

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
เจนพูนทรัพย์
รำคำ 8,175.78

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.31/๒๕๖4
ลว. 8 กรกฎำคม 2564

4.

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 17 รำยกำร

46,354.00

46,354.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
ปรินทรกำรค้ำ
รำคำ 46,354.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
ปรินทรกำรค้ำ
รำคำ 46,354.00

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.32/๒๕๖4
ลว. 23 กรกฎำคม 2564

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกข้อมูลโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด ๑๖pt
๒. ให้ส่งข้อมูลมำที่ Email : ๑๐๖๗๘๙@customs.go.th ภำยในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. กรณีไม่มีกำรจัดซื้อหรือจ้ำงในเดือนใด ให้ส่งรำยงำนตำมแบบ สขร.๑ โดยพิมพ์ค้ำว่ำ “ไม่มีข้อมูลกำรจัดซื้อหรือจ้ำง” ตำมตัวอย่ำงที่แนบ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
สานักงานศุลกากรภาคที่ 4
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5.

จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์
กระบะ กธ 8472 สงขลำ

8,650.00

8,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 8,650.00

อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 8,650.00

เป็นผู้เสนอ ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.21/๒๕๖4
รำคำต่้ำสุด ลว. 5 กรกฎำคม 2564

6.

จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์
กระบะ กธ 8474 สงขลำ

5,070.00

5,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 5,070.00

อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 5,070.00

เป็นผู้เสนอ ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.22/๒๕๖4
รำคำต่้ำสุด ลว. 5 กรกฎำคม 2564

7.

จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์
กระบะ กม 2690 สงขลำ

10,180.00

10,180.00 วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 10,180.00

อู่ธนสำรกำรช่ำง (พร)
รำคำ 10,180.00

เป็นผู้เสนอ ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.23/๒๕๖4
รำคำต่้ำสุด ลว. 20 กรกฎำคม 2564

8.

จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์
กระบะ ขล 8058 สงขลำ

7,969.90

7,969.90 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำนิชย์ จ้ำกัด
บริษัท พิธำนพำนิชย์ จ้ำกัด
เป็นผู้เสนอ ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.24/๒๕๖4
สำขำหำดใหญ่ สำขำที่00016 สำขำหำดใหญ่ สำขำที่00016 รำคำต่้ำสุด ลว. 21 กรกฎำคม 2564
รำคำ 7,969.90
รำคำ 7,969.90

9.

จ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำรถยนต์
กระบะ ขย 7394 สงขลำ

7,338.06

7,338.06 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันปัตตำนี
(2000) จ้ำกัด
รำคำ 7,338.06

หมายเหตุ

บริษัท สยำมนิสสันปัตตำนี
(2000) จ้ำกัด
รำคำ 7,338.06

เป็นผู้เสนอ ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.25/๒๕๖4
รำคำต่้ำสุด ลว. 21 กรกฎำคม 2564

๑. ให้กรอกข้อมูลโดยใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนำด ๑๖pt
๒. ให้ส่งข้อมูลมำที่ Email : ๑๐๖๗๘๙@customs.go.th ภำยในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๓. กรณีไม่มีกำรจัดซื้อหรือจ้ำงในเดือนใด ให้ส่งรำยงำนตำมแบบ สขร.๑ โดยพิมพ์ค้ำว่ำ “ไม่มีข้อมูลกำรจัดซื้อหรือจ้ำง” ตำมตัวอย่ำงที่แนบ

