แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ด่านศุลกากรแม่สาย
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
104,500.00
เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอส.เอ็น.ซัพ
หจก.เอ็ม.เอส.เอ็น.ซัพ เป็นผู้ประกอบการที่
สัญญาจ้างเลขที่
พลาย แอนด์ เซอร์วสิ / พลาย แอนด์ เซอร์วสิ / มีอาชีพให้บริการฯ 1/2563 ลงวันที่ 24
104,500 บาท
104,500 บาท
โดยตรง
ตุลาคม 2562

1

จ้างเหมาบริการทาความสะอาด
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

2

จ้างเหมาบริการบารุงรักษาสนาม
หญ้า ต้นไม้และสวน ประจาเดือน
พฤษภาคม 2563

79,840.00

-

เฉพาะเจาะจง

3

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือน พฤษภาคม 2563

3,000.00

-

เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์ อินฟอร์ หจก.ส.การพิมพ์ อินฟอร์ เป็นผู้ประกอบการที่ ข้อตกลงการเช่าเลขที่
เมชั่น เทคโนโลยี/3,000 เมชั่น เทคโนโลยี/3,000 มีอาชีพให้เช่าโดยตรง 35/2562 ลงวันที่
บาท
บาท
24 ตุลาคม 2562

4

จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยฯ ประจาเดือน
พฤษภาคม 2563

235,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ ประจาเดือน พฤษภาคม
2563

9,450.00

-

เฉพาะเจาะจง นายกาพล ธานา/9,450
บาท

หจก.ยูพอี ินเตอร์เทรด/
79,840 บาท

หจก.ยูพอี ินเตอร์เทรด/
79,840 บาท

เป็นผู้ประกอบการที่
สัญญาจ้างเลขที่
มีอาชีพให้บริการฯ 2/2563 ลงวันที่ 24
โดยตรง
ตุลาคม 2562

บริษทั รักษาความ
บริษทั รักษาความ
เป็นผู้ประกอบการที่
สัญญาจ้างเลขที่
ปลอดภัยองค์การ
ปลอดภัยองค์การ
มีอาชีพให้บริการฯ 3/2563 ลงวันที่ 7
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก/ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก/
โดยตรง
มกราคม 2563
235,200 บาท
235,200 บาท
นายกาพล ธานา/
9,450 บาท

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดา

ข้อตกลงการจ้างเลขที่
13/2563 ลงวันที่ 1
เมษายน 2563

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ด่านศุลกากรแม่สาย
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

6

จ้างเหมาบริการพนักงานขับ
รถยนต์ ประจาเดือน พฤษภาคม
2563

9,450.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายขวัญชัย ศรีวงศ์/
9,450 บาท

นายขวัญชัย ศรีวงศ์/
9,450 บาท

7

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจาเดือน เมษายน 2563

3,740.00

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.ปิยะพรเจริญกิจ/
3,740 บาท

หจก.ปิยะพรเจริญกิจ/
3,740 บาท

8

จ้างจัดโต๊ะงานพิธพี ระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก

31,680.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์ สมบูรณ์
โชติ/31,680 บาท

นายสงกรานต์ สมบูรณ์ เป็นผู้ประกอบการที่
ใบสั่งจ้างเลขที่
โชติ/31,680 บาท
มีอาชีพรับจ้าง
19/2563 ลงวันที่
โดยตรง
18 พฤษภาคม 2563

9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
พิมพ์)

151,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอที ปริ้นเตอร์
ร้าน ไอที ปริ้นเตอร์
เป็นผู้ประกอบการที่
เซอร์วสิ /151,000 บาท เซอร์วสิ /151,000 บาท มีอาชีพขายโดยตรง

10 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กง
5115 เชียงราย

14,275.00

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.เจริญศิลป์ออโต้
ไทร์/14,275 บาท

บจก.เจริญศิลป์ออโต้
ไทร์/14,275 บาท

จ้างเหมาบุคคล
ธรรมดา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ข้อตกลงการจ้างเลขที่
14/2563 ลงวันที่ 1
เมษายน 2563

เป็นผู้ประกอบการที่
ใบสั่งซื้อเลขที่
มีอาชีพขายโดยตรง 18/2563 ลงวันที่ 7
พฤษภาคม 2563

ใบสั่งซื้อเลขที่
20/2563 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2563

เป็นผู้ประกอบการที่
ใบสั่งจ้างเลขที่
มีอาชีพให้บริการฯ 21/2563 ลงวันที่
โดยตรง
19 พฤษภาคม 2563

