แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)
ประจาเดือนตุลาคม 2563
วงเงินงบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
(ราคากลาง)
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจ้ำเดือน ตุลำคม 2563
8,410.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทศรีรุ่งเรืองบริกำร จ้ำกัด

ลาดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
บริษัทศรีรุ่งเรืองบริกำร จ้ำกัด
นำยพิญโญ ชูเกื้อ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
ที่กำหนด

2 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนขับรถยนต์รำชกำร
(1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค.63) จ้ำนวน 3 เดือน

27,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิญโญ ชูเกื้อ

3 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนช่ำง
และแผนที่ (1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค.63) จ้ำนวน 1 เดือน

12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอำรินทร์ พลเดช
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
นำงสำวอำรินทร์ พลเดช
12,000.00
12,000.00
ที่กำหนด

4 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มกฎหมำย
(1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค.63) จ้ำนวน 1 เดือน

12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตนัย ทรัพย์ธน

5 จ้ำงเหมำบริกำรช่ำยปฏิบัติงำนด้ำนสำรบบที่ดิน
(1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค.63) จ้ำนวน 1 เดือน

12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตรำ รัตนไตรศรี
นำงสำวจิตรำ รัตนไตรศรี
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
12,000.00
12,000.00
ที่กำหนด

27,900.00

ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
27,900.00
ที่กำหนด

นำยกฤตนัย ทรัพย์ธน
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
12,000.00
12,000.00
ที่กำหนด

6 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไปและศูนย์บริกำรฯ 27,741.92 เฉพำะเจำะจง นำงสินีนำฏ ประทำนชวโน
นำงสินีนำฏ ประทำนชวโน
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
(8 ต.ค.63 - ธ.ค.63) จ้ำนวน 2 เดือน 24 วัน
27,741.92
27,741.92
ที่กำหนด

หน้าที่ 1 จาก 3

ลาดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

7 จ้ำงหมำบริกำรท้ำควำมสะอำดภำยในอำคำร
และบริเวณนอกอำคำรส้ำนักงำน
(9 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) จ้ำนวน 2 เดือน 23 วัน

วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
19,741.94 เฉพำะเจำะจง นำงสำวส่ำด๊ำ หมันกุล
นำงสำวส่ำด๊ำ หมันกุล
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
19,741.94
19,741.94
ที่กำหนด

8 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนกลุ่มงำนช่ำงและแผนที่
(12 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) จ้ำนวน 2 เดือน 20 วัน

31,742.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกอนันต์ พลำยแก้ว
นำยเอกอนันต์ พลำยแก้ว
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
31,742.00
31,742.00
ที่กำหนด

9 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยปฏิบัติงำนขับรถยนต์รำชกำร
(19 ต.ค.63 - 31 ธ.ค.63) จ้ำนวน 2 เดือน 13 วัน

22,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธ้ำรงค์ จันทรงำม

10 จัดจ้ำงท้ำพำนพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีฯ จ้ำนวน 1 พำน

นำยธ้ำรงค์ จันทรงำม
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
22,500.00
22,500.00
ที่กำหนด

500.00 เฉพำะเจำะจง นำยจันทำ ศรีสุรำช

นำยจันทำ ศรีสุรำช
500.00

ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
500.00
ที่กำหนด

11 จัดจ้ำงฝ่ำยหินก่อคลองบำงไทร บ้ำนบำงนุ้ย หมู่ 6 ต้ำบลสินปุน
อ้ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ จ้ำนวน 1 แห่ง

420,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คลองหินกำรโยธำห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คลองหินกำรโยธำ ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
420,000.00
420,000.00
ที่กำหนด

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ้ำนวน 3 ชุด

107,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขวัญเมืองเทคโนโลยี จ้ำกัด บริษัท ขวัญเมืองเทคโนโลยี จ้ำกัด ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
107,400.00
107,400.00
ที่กำหนด

13 จัดจ้ำงท้ำตรำยำง จ้ำนวน 2 อัน

360.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซี ดับบลิว พี พริ้นติ้ง จ้ำกัด บริษัท ซี ดับบลิว พี พริ้นติ้ง จ้ำกัด ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
360.00
360.00
ที่กำหนด
หน้าที่ 2 จาก 3

วงเงินงบประมาณ
เหตุผลที่คัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง
ผูเ้ สนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและราคา
(ราคากลาง)
โดยสังเขป
14 จัดจ้ำงเหมำบริกำรวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรด้ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 66,400.00 เฉพำะเจำะจง รวมเพื่อนกำรเต้นท์
รวมเพื่อนกำรเต้นท์
ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
ก่อนมอบหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
66,400.00
66,400.00
ที่กำหนด
(ส.ป.ก.4-01) และพิธีมอบ ส.ป.ก.4-01 ประจ้ำปีงบประมำณ
จ้ำนวน 1 งำน

ลาดับที่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

15 จัดจ้ำงเหมำบริกำรวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรด้ำเนินโครงกำรฝึกอบรม
ก่อนมอบหนังสืออนุญำตให้เข้ำท้ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(ส.ป.ก.4-01) และพิธีมอบ ส.ป.ก.4-01 ประจ้ำปีงบประมำณ
จ้ำนวน 1 งำน

9,625.00 เฉพำะเจำะจง อำร์ทดีไซด์กระบี่

อำร์ทดีไซด์กระบี่

16 จัดซื้อวัสดุ จ้ำนวน 22 รำยกำร

4,622.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทีเอ็นเอส กระบี่ ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
4,622.00
4,622.00
ที่กำหนด

17 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่
จ้ำนวน 1 คัน

3,906.57 เฉพำะเจำะจง บริษัทสยำมนิสสันมอเตอร์กระบี่ บริษัทสยำมนิสสันมอเตอร์กระบี่ ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
3,906.57
3,906.57
ที่กำหนด

9,625.00

หน้าที่ 3 จาก 3

ปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไข
9,625.00
ที่กำหนด

