แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน$วยงาน) กองการต$างประเทศ
วันที่ 30 เมษายน 2563
ลําดับ
ที่
(2)
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ'าง
(3)
จัดซื้อน้ําดื่มประจําปงบประมาณ

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ'าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ'าง

(4)

(5)

(6)

6,000.00

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญสกุลดิลก

3

จ'างเช;าเครื่องถ;ายเอกสารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)
จ'างซ;อมเครื่องสํารองไฟ ยี่ห'อ APC

จ'างซ;อมเครื่องปริ้นเตอรF

จ'างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ตําแหน;งเจ'าหน'าที่ธุรการ
(1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข'อตกลงใน
การซื้อหรือจ'าง
(10)

6,300.00

คุณลักษณะเป$นไปตามที่ต'องการ วันที่ 3 เม.ย. 63
จํานวน 1,016.50 บาท จํานวน 1,016.50 บาท ราคารวมและวงเงินไม;เกินที่
ได'รับอนุมัติไว'
6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลบริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลเป$นผู'ประกอบการโดยตรง
22/2563
เซอรFวิส จํากัด

จํานวน ๑ เครื่อง

5

เหตุผลที่ได'รับคัดเลือก
โดยสรุป
(9)

1,100.00

42,000.00

จํานวน ๑ เครื่อง

4

ผู'ได'รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ'าง
(8)

19/2563
เป$นผู'ประกอบการโดยตรง
จํานวน 6,000 บาท
จํานวน 6,000 บาท คุณลักษณะเป$นไปตามที่ต'องการ วันที่ 1 เม.ย. 63
ราคารวมและวงเงินไม;เกินที่
ได'รับอนุมัติไว'
ห'างหุ'นส;วนจํากัด เอส พี
จําหน;ายพัสดุที่ต'องการและ
42,000.00 เฉพาะเจาะจง ห'างหุ'นส;วนจํากัด เอส พี
20/2563
ราคาเหมาะสม
ก็อบป@ ปริ้น
ก็อบป@ ปริ้น
วันที่ 3 เม.ย. 63
จํานวน 42,000 บาท
จํานวน 42,000 บาท
1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลบริษัท เทคโนโลยี โปรเฟสชั่นนัลเป$นผู'ประกอบการโดยตรง
21/2563

พ.ศ. 2563 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)

2

รายชื่อผู'เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(7)

เซอรFวิส จํากัด

คุณลักษณะเป$นไปตามที่ต'องการ
จํานวน 6,206 บาท
จํานวน 6,206 บาท ราคารวมและวงเงินไม;เกินที่
ได'รับอนุมัติไว'
มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว'
70,800.00 เฉพาะเจาะจง จ;าอากาศโท ภาสกร ไชยแสง
จ;าอากาศโท ภาสกร ไชยแสง
จํานวน 70,800 บาท
จํานวน 70,800 บาท อยู;ในเงื่อนไขและไม;เกินวงเงิน
เดือนละ 11,800 บาท
เดือนละ 11,800 บาท งบประมาณที่ได'รับอนุมัติ
เซอรFวิส จํากัด

70,800.00

หางหุนสวนสามัญสกุลดิลก

เซอรFวิส จํากัด

วันที่ 3 เม.ย. 63

สัญญาจ'างเลขที่
0204/3/2563
วันที่ 7 เม.ย. 63

ลําดับ
ที่
(2)
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ'าง
(3)

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ'าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ'าง

(4)

(5)

(6)

จ'างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ตําแหน;งพนักงานขับรถยนตFราชการ
(1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

80,340.00

7

เช;าเครื่องปริ้นเอกสารประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63)

72,000.00

8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรF (หมึกพิมพF)

120,000.00

รายชื่อผู'เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(7)

ผู'ได'รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ'าง
(8)

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
หรือข'อตกลงใน
การซื้อหรือจ'าง
(10)
มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว' สัญญาจ'างเลขที่
เหตุผลที่ได'รับคัดเลือก
โดยสรุป
(9)

80,340.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ ดีรักษา
นายธรรมนูญ ดีรักษา
จํานวน 80,340 บาท
จํานวน 80,340 บาท อยู;ในเงื่อนไขและไม;เกินวงเงิน
เดือนละ 13,390 บาท
เดือนละ 13,390 บาท งบประมาณที่ได'รับอนุมัติ
ห'างหุ'นส;วนจํากัด เอส พี
จําหน;ายพัสดุที่ต'องการและ
72,000.00 เฉพาะเจาะจง ห'างหุ'นส;วนจํากัด เอส พี
ราคาเหมาะสม
ก็อบป@ ปริ้น
ก็อบป@ ปริ้น
จํานวน 72,000 บาท
จํานวน 72,000 บาท
115,945.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด

จํานวน 13 รายการ

23/2563
วันที่ 9 เม.ย. 63

บริษัท ทรัพยอรุณพง จํากัด เป$นผู'ประกอบการโดยตรง
24/2563
จํานวน 115,945.20 บาท จํานวน 115,945.20 บาท คุณลักษณะเป$นไปตามที่ต'องการ วันที่ 14 เม.ย. 63
ราคารวมและวงเงินไม;เกินที่
ได'รับอนุมัติไว'

หมายเหตุ
วิธีการจัดซื้อจัดจ'าง ได'แก; เฉพาะเจาะจง คัดเลือก และประกาศเชิญชวนทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล ผู'ให'ข'อมูล นางสาวแก'วใจ แสนสุทธิ์ ตําแหน;ง เจ'าพนักงานธุรการ

0204/4/2563
วันที่ 7 เม.ย. 63

