แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
(ชื่อหน#วยงาน) กองการต#างประเทศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ลําดับ
ที่
(2)

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ1าง
(3)

1

คาเชากลองสัญญาณอินเตอรเน็ต
เคลื่อนที่ ณ ราชอาณาจักร
กัมพูชา จํานวน 3 เครื่อง

2

คาจ1างทําของขวัญสําหรับ

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ1าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ1าง

(4)

(5)

(6)

2,000.00

1,650.00

30,000.00

29,478.50

มอบแกผู1แทนตางประเทศ
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายชื่อผู1เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(7)

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน
หลอลื่น ประจําปAงบประมาณ 2563
สําหรับสําหรับรถยนตราชการ 2 คัน
1) ทะเบียน ษธ 3446 กทม. และ
2) ทะเบียน ฮษ 5547 กทม.
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

20,000.00

20,000.00

4

จ1างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงาน ตําแหนง
เจ1าหน1าที่ธุรการ
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

70,800.00

70,800.00

เหตุผลที่ได1รับคัดเลือก
โดยสรุป
(9)

เป/นผู1ประกอบการโดยตรง
เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกซามูไร จํากัด
บริษัท บางกอกซามูไร จํากัด
จํานวน 1,650 บาท
จํานวน 1,650 บาท คุณลักษณะเป/นไปตามที่ต1องการ
ราคารวมและวงเงินไมเกินที่
ได1รับอนุมัติไว1
เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เป/นผู1ประกอบการโดยตรง
คุณลักษณะเป/นไปตามที่ต1องการ
จํานวน 29,478.50 บาท
จํานวน 29,478.50 บาท ราคารวมและวงเงินไมเกินที่
ได1รับอนุมัติไว1
จําหนายพัสดุที่ต1องการและ
เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท ราคาเหมาะสม
เทคโนโลยี จํากัด

3

ผู1ได1รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ1าง
(8)

เทคโนโลยี จํากัด

มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว1
เฉพาะเจาะจง จาอากาศโท ภาสกร ไชยแสง
จาอากาศโท ภาสกร ไชยแสง
จํานวน 70,800 บาท
จํานวน 70,800 บาท อยูในเงื่อนไขและไมเกินวงเงิน
เดือนละ 11,800 บาท
เดือนละ 11,800 บาท งบประมาณที่ได1รับอนุมัติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
หรือข1อตกลงใน
การซื้อหรือจ1าง
(10)
01/2563
วันที่ 1 ต,ค. 62

02/2563
วันที่ 1 ต.ค. 62

หนังสือ ที่ ทส
0204.1/1272
วันที่ 18 ก.ย. 62

สัญญาจ1างเลขที่
0204/1/2563
วันที่ 16 ต.ค. 62

ลําดับ
ที่
(2)
5

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ1าง
(3)

วงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ1าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ1าง

(4)

(5)

(6)

ผู1ได1รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ1าง
(8)

เหตุผลที่ได1รับคัดเลือก
โดยสรุป
(9)

มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว1
เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ ดีรักษา
นายธรรมนูญ ดีรักษา
จํานวน 80,340 บาท
จํานวน 80,340 บาท อยูในเงื่อนไขและไมเกินวงเงิน
เดือนละ 13,390 บาท
เดือนละ 13,390 บาท งบประมาณที่ได1รับอนุมัติ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
หรือข1อตกลงใน
การซื้อหรือจ1าง
(10)
สัญญาจ1างเลขที่

จ1างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงาน ตําแหนง
พนักงานขับรถยนตราชการ
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
คาจ1างซอมเครื่องพิมพสําเนา
ดิตอล ยี่ห1อ RISO
จํานวน 1 เครื่อง

80,340.00

2,500.00

2,500.00

เป/นผู1มีอาชีพงานที่จ1างโดยตรง
เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด
จํานวน 2,345.30 บาท
จํานวน 2,345.30 บาท ราคาเหมาะสม

03/2563
วันที่ 10 ต.ค. 61

7

จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

6,000.00

6,000.00

จําหนายพัสดุที่ต1องการและ
เฉพาะเจาะจง ห1างหุ1นสวนสามัญสกุลดิลก
ห1างหุ1นสวนสามัญสกุลดิลก
จํานวน 6,000 บาท
จํานวน 6,000 บาท ราคาเหมาะสม

04/2563
วันที่ 16 ต.ค. 62

8

คาจ1างเชาเครื่องปริ้นเอกสาร
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

42,000.00

42,000.00

ห1างหุ1นสวนจํากัด เอส พี
จําหนายพัสดุที่ต1องการและ
เฉพาะเจาะจง ห1างหุ1นสวนจํากัด เอส พี
ราคาเหมาะสม
ก็อบปAN ปริ้น
ก็อบปAN ปริ้น
จํานวน 42,000 บาท
จํานวน 42,000 บาท

05/2563
วันที่ 16 ต.ค. 62

9

คาจ1างเชาเครื่องถายเอกสาร
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

42,000.00

42,000.00

ห1างหุ1นสวนจํากัด เอส พี
จําหนายพัสดุที่ต1องการและ
เฉพาะเจาะจง ห1างหุ1นสวนจํากัด เอส พี
ราคาเหมาะสม
ก็อบปAN ปริ้น
ก็อบปAN ปริ้น
จํานวน 42,000 บาท
จํานวน 42,000 บาท

06/2563
วันที่ 18 ต.ค. 62

6

80,340.00

รายชื่อผู1เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(7)

หมายเหตุ
วิธีการจัดซื้อจัดจ1าง ได1แก เฉพาะเจาะจง คัดเลือก และประกาศเชิญชวนทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล ผู1ให1ข1อมูล นางสาวแก1วใจ แสนสุทธิ์ ตําแหนง เจ1าพนักงานธุรการ

0204/2/2563
วันที่ 16 ต.ค. 62

