แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ประจาเดือน พฤษภาคม 2559
ลาดับ

งานการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ/จ้าง

1 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์

3,518.24

ตกลงราคา

2 ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน
3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน 2 รายการ
4 ซื้อวัสดุประกอบการประชุม

4,950.00
700.00
4,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

3,000.00
30,000.00
20,000.00
900.00
500.00
800,000.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

5
6
7
8
9
10

ซื้อวัสดุประกอบการประชุม
เช่าห้องประชุม
เช่าห้องประชุม จานวน 1 ห้อง 3 วัน
จ้างถ่ายเอกสาร
ซื้อน้ามันเชื่อเพลิง
จ้างสารวจความคิดเห็น เรื่องความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อ
พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

11 จ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2559

834,200.00

12 จ้างผลิตสมุดลงนามผู้ปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
20,000 เล่ม พร้อมจัดส่งตามหน่วยงาน
13 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
14 จ้างถ่ายเอกสาร

3,000.00
2,500.00

15 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

9,500.00

16 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 4 คัน 4 วัน
17 ซือ้ น้ามันเชื้อเพลิง

18 ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

10,800.00
10,000.00

3,500.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จะซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคารวม
บจก. บางจากกรีนเนท สาขา 00131
1,330.00 บจก. บางจากกรีนเนท สาขา 00131
1,330.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,470.00 หจก.เทียนปิโตรเลียม (สาขา1)
1,470.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
ร้านสาธิต ซัพพลาย
4,950.00 ร้านสาธิต ซัพพลาย
4,950.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
นายประพันธ์ แก้วอยู่
700.00 นายประพันธ์ แก้วอยู่
700.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
ร้านสาธิต ซัพพลาย
700.00 ร้านสาธิต ซัพพลาย
700.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
นายสนธยา พรอินทร์
3,415.00 นายสนธยา พรอินทร์
3,415.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
ร้านสาธิต ซัพพลาย
2,392.00 ร้านสาธิต ซัพพลาย
2,392.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
21,000.00 บจก.เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
21,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
20,000.00 บจก.เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี
20,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
824.00 ร้านอัยญากานต์โฟโต้กอ็ ปปี้ช็อป
824.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก.เทียนปิโตรเลียม
500.00 หจก.เทียนปิโตรเลียม
500.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
642,000.00 บจก. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
642,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาต่าสุด

บจก. 2บี กรีน
สอบราคา บจก. สามจุดหนึ่งสี่
บจก. แอคซิค ดิจิตอล

ตกลงราคา หจก.ผาติวานิช
ตกลงราคา ร้านอินหินิตี้
ร้านเพื่อน โอ เอ.คอม
ตกลงราคา บจก.ส.สมบูรณ์ปิโตเลียม (สานักงานใหญ่)
บจก.ดารงค์ศักดิ์บริการ (สานักงานใหญ่)
หจก.เทียนปิโตรเลี่ยม (สาขา 1)
หจก. อะตอม ออยล์ เซอร์วสิ (สานักงานใหญ่)
ตกลงราคา นายยิง่ ยศ ไชยชนะ
ตกลงราคา บจก.พรวัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์
บจก. สสุภัสชา
บจก.ก.ภูภาภัทร
บจก.ส.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตเลียม (สานักงานใหญ่)
บจก.อินเจคชั่น มอเตอร์ ออยล์
บจก.บางจากกรีนเนท
ตกลงราคา บจก.พี.ที.แอดวานซ์

658,050.00
781,100.00 บจก. แอคซิค ดิจิตอล
725,000.00

1,200.20
699.96
1,800.00
1,000.00
770.00
2,400.10
2,340.00
10,800.00
1,390.00
550.00
1,000.00
1,000.00
840.00
1,140.00
1,600.00

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
เลขที่สัญญา/ข้อตกลง
ลงวันที่
0407.1.4/472
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
0407.1.4/542
0407.1.4/428
0407.1.4/504

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

0407.1.4/495
0407.1.4/548
32/2559
0407.1.4/534
0407.1.4/479
6/2559

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

725,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาต่าสุด 7/2559

หจก.ผาติวานิช
1,200.20 คุณสมบัติถูกต้องราคาต่าสุด 0407.1.4/616
ร้านอินหินิตี้
699.96 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/539
ร้านเพื่อน โอ เอ.คอม
1,800.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.ส.สมบูรณ์ปิโตเลียม (สานักงานใหญ่)
1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/563
บจก.ดารงค์ศักดิ์บริการ (สานักงานใหญ่)
770.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก.เทียนปิโตรเลี่ยม (สาขา 1)
2,400.10 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
หจก. อะตอม ออยล์ เซอร์วสิ (สานักงานใหญ่)
2,340.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
นายยิง่ ยศ ไชยชนะ
10,800.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
29/2559
บจก.พรวัฒน์ แก๊ส แอนด์ ออยล์
1,390.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/567
บจก. สสุภัสชา
550.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.ก.ภูภาภัทร
1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.ส.สมบูรณ์ทรัพย์ปิโตเลียม (สานักงานใหญ่) 1,000.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.อินเจคชั่น มอเตอร์ ออยล์
840.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.บางจากกรีนเนท
1,140.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ
บจก.พี.ที.แอดวานซ์
1,600.00 คุณสมบัติถูกต้องราคาไม่เกินงบประมาณ 0407.1.4/604

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

