แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานศุลกากรภาคที่ 4
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
ของส้ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 4
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

2.

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

3,235.13

3,235.13 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิ
สติกส์ (2009) จ้ำกัด
รำคำ 3,235.13

บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิ
สติกส์ (2009) จ้ำกัด
รำคำ 3,235.13

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.1/๒๕๖4
ลว. 6 พฤศจิกำยน 2563

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงของ
ฝปป.สคศ.ศภ.4
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

38,599.04

38,599.04 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิ
สติกส์ (2009) จ้ำกัด
รำคำ 38,599.04

บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิ
สติกส์ (2009) จ้ำกัด
รำคำ 38,599.04

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.2/๒๕๖4
ลว. 6 พฤศจิกำยน 2563

3.

จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
ด่ำนตรวจรถศุลกำกรทุ่งลุง
ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563

4,941.72

4,941.72 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
เจนพูนทรัพย์
รำคำ 4,941.72

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด
เจนพูนทรัพย์
รำคำ 4,941.72

เป็นผู้ค้ำ
ในพื้นที่
และให้เครดิต

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.3/๒๕๖4
ลว. 6 พฤศจิกำยน 2563

4.

จัดซื้อน้้ำมันผสม ส้ำหรับเครื่องยนต์
เรือ 2 จังหวะ
ส้ำหรับเรือศุลกำกร 376

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ซ.4/๒๕๖4
ลว. 23 พฤศจิกำยน 2563

หมายเหตุ

17,976.00

17,976.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีทภูเก็ต จ้ำกัด
รำคำ 17,976.00

บริษัท ซีทภูเก็ต จ้ำกัด
รำคำ 17,976.00

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 พฤศจิกายน 2563
สานักงานศุลกากรภาคที่ 4
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง (บาท)

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

5.

จ้ำงเปลี่ยนถ่ำยน้ำ้ มันเครื่องและ
บ้ำรุงรักษำรถตู้ นข 2930 สงขลำ

4,950.00

4,950.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ค็อกพิท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ค็อกพิท
สงขลำกำรำจ
สงขลำกำรำจ
รำคำ 4,950.00
รำคำ 4,950.00

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.1/๒๕๖4
ลว. 6 พฤศจิกำยน 2563

6.

จ้ำงเปลี่ยนถ่ำยน้ำ้ มันเครื่องและ
บ้ำรุงรักษำรถตู้ นข 8218 สงขลำ

4,629.89

4,629.89 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พิธำนพำณิชย์
จ้ำกัด สำขำสงขลำ
สำขำที่ 00033
รำคำ 4,629.89

บริษัท พิธำนพำณิชย์
จ้ำกัด สำขำสงขลำ
สำขำที่ 00033
รำคำ 4,629.89

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.2/๒๕๖4
ลว. 17 พฤศจิกำยน 2563

7.

จ้ำงเหมำบริกำรขนย้ำย พร้อมติดตั้ง
ระบบโทรศัพท์ ฝ่ำยสืบสวนและ
ปรำบปรำม ส่วนควบคุมทำงศุลกำกร

16,050.00

16,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แจ็ดส์คอม จ้ำกัด
รำคำ 16,050.00

บริษัท แจ็ดส์คอม จ้ำกัด
รำคำ 16,050.00

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งจ้ำง เลขที่ จ.3/๒๕๖4
ลว. 26 พฤศจิกำยน 2563

8.

จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรบ้ำนพัก
ข้ำรำชกำร ส่วนต่อเติม ฝ่ำยสืบสวน
และปรำบปรำม ส่วนควบคุมทำง
ศุลกำกร

195,000.00

บริษัท ซีทภูเก็ต จ้ำกัด
รำคำ 195,000.00

เป็นผู้เสนอ
รำคำต่้ำสุด

ใบสั่งจ้ำงพิเศษ เลขที่ จ.1/๒๕๖4
ลว. 26 พฤศจิกำยน 2563

หมายเหตุ

195,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอนันต์ ทองอินทร์
รำคำ 195,000.00

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

