แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
ประจาเดือน มีนาคม 2559

1,000.00
5,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

70,000.00
5,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

460.00
2,000.00
10,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

8 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเติมรถยนต์

3,400.00

ตกลงราคา

9 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเติมรถยนต์
ราชการ

3,350.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและราคาที่จะซื้อ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
ราคารวม
เลขที่สญ
ั ญา/ข้อตกลง
ลงวันที่
บจก. เอก-ชัย ดีทริบิวชั่น ซิสเทม
954.00 บจก. เอก-ชัย ดีทริบิวชั่น ซิสเทม
954.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/296
๗ มีนาคม ๒๕๕๙
บจก. โตโยต้า นนทบุรี ผู้จาหน่ายโต
2,650.39 บจก. โตโยต้า นนทบุรี ผู้จาหน่ายโต
2,650.39 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/287
๗ มีนาคม ๓๑๐๒
โยต้า
โยต้า
บจก.ไอซัพพลาย
65,997.60 บจก.ไอซัพพลาย
65,997.60 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
22/2559
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
บจก. โตโยต้า นนทบุรี ผู้จาหน่ายโต
2,650.39 บจก. โตโยต้า นนทบุรี ผู้จาหน่ายโต
2,650.39 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/287
๗ มีนาคม ๓๑๐๒
โยต้า
โยต้า
ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
459.55 ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
459.55 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/324
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นางสาวกชมณ สีแปง
2,000.00 นางสาวกชมณ สีแปง
2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/314
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
หจก.ม.บริการ(สานักงานใหญ่)
1,000.00 หจก.ม.บริการ(สานักงานใหญ่)
1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/372
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
700.00 บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
700.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.รุง่ ธวัช (สาขา 1)
450.00 บจก.รุง่ ธวัช (สาขา 1)
450.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.บางจากกรีนเนท
310.00 บจก.บางจากกรีนเนท
310.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.ดาวอนันต์ศักดิ์
740.00 บจก.ดาวอนันต์ศักดิ์
740.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก.อะตอม ออยล์ เซอร์วสิ
320.00 หจก.อะตอม ออยล์ เซอร์วสิ
320.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.ดารงศักดิ์บริการ (สานักงานใหญ่)
400.00 บจก.ดารงศักดิ์บริการ (สานักงาน
400.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
ใหญ่)
หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,400.00 หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,400.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/349
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
2,000.00 บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,760.00 หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,760.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/342
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

10
11
12
13

5,000.00
2,500.00
5,600.00
9,750.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
นางสาวกชมณ สีแปง
ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
หจก.เวิรค์ กรุป๊ เทค

ลาดับ

งานการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ
2 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน นจ
1609
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ
4 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน นจ
1609
5 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
6 ซื้อวัสดุประกอบการประชุม
7 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง เติมรถ 4 คัน

14
15
16
17
18

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ซื้อวัสดุประกอบการประชุม
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
จานวน 15 เคื่อง
เช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
จานวน 20 เคื่อง
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์ราชการ
จ้างทาตรายาง จานวน 20 อัน
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
เช่าห้องประชุมโรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.
พระนครศรีอยุธยา

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง

13,000.00
5,000.00
1,300.00
24,000.00
20,000.00

19 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จานวน 3 คัน

12,000.00

20 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ

1,170.00

ราคากลาง

วิธซี ื้อ/จ้าง

1,000.00 บจก.อยุธยาจังหวัดพาณิชย์
4,900.00 ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
2,500.00 นางสาวกชมณ สีแปง
5,360.00 ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
9,630.00 หจก.เวิรค์ กรุป๊ เทค

1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
4,900.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
2,500.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
5,360.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
9,630.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ

0407.1.4/326
0407.1.4/310
0407.1.4/351
0407.1.4/328

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ตกลงราคา หจก.เวิรค์ กรุป๊ เทค

12,840.00 หจก.เวิรค์ กรุป๊ เทค

12,840.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ

0407.1.4/389

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

1,000.00 หจก.เทียนปิโตรเลียม
1,219.80 บจก.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรุป๊
23,754.00 หจก.ศิรมิ งคล(88) มาร์เก็ตติ้ง
7,000.00 บจก.รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท
(โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.
พระนครศรีอยุธยา
3,800.00 นายยิ่งยศ ไชยชนะ
3,800.00 นายนันทชัย คงเมือง
3,800.00 นายภูชิต ศรีภุมมา
568.86 ร้านอินฟินิตี้

1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
1,219.80 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
23,754.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
7,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ

0407.1.4/260
0407.1.4/304
23/2559
0407.1.4/369

๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

3,800.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
3,800.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
3,800.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
568.86 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ

0407.1.4/334

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

0407.1.4/367

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

หจก.เทียนปิโตรเลียม
บจก.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ กรุป๊
หจก.ศิรมิ งคล(88) มาร์เก็ตติ้ง
บจก.รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท
(โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.
พระนครศรีอยุธยา
ตกลงราคา นายยิ่งยศ ไชยชนะ
นายนันทชัย คงเมือง
นายภูชิต ศรีภุมมา
ตกลงราคา ร้านอินฟินิตี้

