แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2564
(ชื่อหน่วยงาน)
สสล.
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จัดจ้างเหมาบริการบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ จานวน
15 เครื่อง
จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ
Fuji XEROX รุ่น CP405D
ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-2090
ยี่ห้อ Brother รุ่น HLL5900dn และยี่ห้อ Fuji
XEROX รุ่น P285dw
จานวน 44 ตลับ
จัดจ้างเหมาบริการ
บารุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน
ฮบ 6763
ข้อตกลงเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารประจาปี พ.ศ.
2565 จานวน 2 เครื่อง
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

2
3

4

5

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

11,500.00 11,500.00

วิธี นายสุธี เบ็นหะยีสะเล็ม นายสุธี เบ็นหะยีสะเล็ม ราคาไม่สูงกว่าราคา
10/2564
เฉพาะ
กลางและอยู่ใน ลว. 14 มิ.ย. 2564
เจาะจง
วงเงินที่กาหนด
11,200.00 11,200.00 วิธี นายสุธี เบ็นหะยีสะเล็ม นายสุธี เบ็นหะยีสะเล็ม ราคาไม่สูงกว่าราคา
11/2564
เฉพาะ
กลางและอยูใ่ น
ลว. 7 ก.ค. 2564
เจาะจง
วงเงินที่กาหนด
59,010.50 59,010.50 วิธี
บริษทั เออี คอม
บริษทั เออี คอม
ราคาไม่สูงกว่าราคา
12/2564
เฉพาะ
(1999) จากัด
(1999) จากัด
กลางและอยูใ่ น
ลว. 4 พ.ย. 2564
เจาะจง
วงเงินที่กาหนด

2,182.80

2,182.80

วิธี
ร้านซันชาย การาจ
ร้านซันชาย การาจ ราคาไม่สูงกว่าราคา
เฉพาะ
โดย
โดย
กลางและอยู่ใน
เจาะจง นางวรรณา มงคลนิยม นางวรรณา มงคลนิยม วงเงินที่กาหนด

57,600.00 57,600.00 วิธี
(1 ปี)
(1 ปี)
เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ดับเบิ้ลเอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จากัด

บริษัท ดับเบิ้ลเอ
ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จากัด

ราคาไม่สูงกว่าราคา
กลางและอยู่ใน
วงเงินที่กาหนด
(ต่อสัญญา)

13/2564
ลว. 5 พ.ย. 2564
14/2564
ลว. 9 พ.ย. 2564

แบบ สขร.๑
ลาดับ
ที่

6
7

8

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซม 9,500.00 9,500.00
วิธี
นายกุศล คุ้มครอง
เครื่องปรับอากาศ จานวน
เฉพาะ
1 เครื่อง
เจาะจง
จัดจ้างเหมาบริการ
202,800.00 202,800.00 วิธี
บริษัท ทิตาราม
พนักงานขับรถยนต์
(1 ปี)
(1 ปี)
เฉพาะ คอมซัลแตนท์ จากัด
ประจาปี พ.ศ. 2565
เจาะจง
1 อัตรา ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65
จัดจ้างเหมาบริการ
738,000.00 738,000.00 วิธี
สานักงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความ
(1 ปี)
(1 ปี)
เฉพาะ รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัย ประจาปี พ.ศ.
เจาะจง องค์การทหารผ่านศึก
2565 จานวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
สรุป

นายกุศล คุ้มครอง
บริษัท ทิตาราม
คอมซัลแตนท์ จากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ราคาไม่สูงกว่าราคา
15/2564
กลางและอยู่ใน ลว. 15 พ.ย. 2564
วงเงินที่กาหนด
ราคาไม่สูงกว่าราคา
16/2564
กลางและอยู่ใน ลว. 18 พ.ย. 2564
วงเงินที่กาหนด
(ต่อสัญญา)

สานักงาน
ราคาไม่สูงกว่าราคา
17/2564
รักษาความปลอดภัย
กลางและอยู่ใน ลว. 23 พ.ย. 2564
องค์การทหารผ่านศึก
วงเงินที่กาหนด
(ต่อสัญญา)

