แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน ตุลำคม 2563
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

ลำดับที่
1

2

3

4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือนามันเชือเพลิง

ซือนาดืม

ซือนามันเชือเพลิง

ซือนาดืม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
1,100.00

175.00

1,140.00

150.00

รำคำกลำง
(บำท)
1,100.00

175.00

1,140.00

150.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษทั บางจากกรีนเนท จากัด

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั บางจากกรีนเนท จากัด

เสนอราคา

ราคา

1,100.00 บาท

1,100.00 บาท

บริษทั นาดืมพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดืมพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

175.00 บาท

หจก. สุวินัยบริการ (สานักงานใหญ่)

หจก. สุวินัยบริการ (สานักงานใหญ่)

เสนอราคา

ราคา

1,140.00 บาท

1,140.00 บาท

บริษทั นาดืมพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดืมพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
เป็นราคาตาสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน ต20101892003666

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 09/10/2563

เป็นราคาตาสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 036 เลขที 1799

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 09/10/2563

เป็นราคาตาสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 1213 เลขที 60628

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 19/10/2563

เป็นราคาตาสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 038 เลขที 1872

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 21/10/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน พฤศจิกำยน 2563
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 4 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่
1

2

3

4

5

6

7

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือน้าดื่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
150.00

จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ส้านักงาน
คลังจังหวัดระยอง จ้านวน 1 ราย

108,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานท้าความสะอาด
ส้านักงานคลังจังหวัดระยอง จ้านวน 1 ราย

84,000.00

ซือน้าดื่ม

ซือน้ามันเชือเพลิง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส้านักงานคลัง
จังหวัดระยอง จ้านวน 1 เครื่อง
ซือน้าดื่ม

150.00

1,000.00

36,000.00

175.00

รำคำกลำง
(บำท)
150.00

108,000.00

84,000.00

150.00

1,000.00

36,000.00

175.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

นายปิยะ แป้นสุวรรณ

นายปิยะ แป้นสุวรรณ

เสนอราคา

ราคา

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

นางสาวจันทร์จิราภรณ์ เอี่ยมกิจการ

นางสาวจันทร์จิราภรณ์ เอี่ยมกิจการ

เสนอราคา

ราคา

84,000.00 บาท

84,000.00 บาท

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จ้ากัด (มหาชน)

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จ้ากัด (มหาชน)

เสนอราคา

ราคา

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

บริษทั ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น จ้ากัด

บริษทั ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

175.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
เป็นราคาต่้าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 040 เลขที่ 195

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 04/11/2563

เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด

สัญญาเลขทิ่ 1/2564
ลงวันที่ 05/11/2563
ใบสั่งจ้างเลขทิ่ 1/2565

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 05/11/2563

เป็นราคาต่้าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 041 เลขที่ 2017

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 13/11/2563

เป็นราคาต่้าสุด

ใบเสร็จรับเงิน 342200000129650

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 17/11/2563

เป็นราคาต่้าสุด

สัญญาเลขทิ่ 2/2565

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 18/11/2563

เป็นราคาต่้าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 042 เลขที่ 2098

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 27/11/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน ธันวำคม 2563
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 5 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

2

3

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือนามันเชือเพลิง

ซือนาดื่ม

ซือนาดื่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
1,000.00

200.00

150.00

รำคำกลำง
(บำท)
1,000.00

200.00

150.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

เสนอราคา

ราคา

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

200.00 บาท

200.00 บาท

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
เป็นราคาต่าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน 342200000137793

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 04/12/2563

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 045 เลขที่ 2208

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 16/12/2563

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 046 เลขที่ 2255

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 24/12/2563

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน มกรำคม 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 4 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

2

3

4

5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือนามันเชือเพลิง

ซือนาดื่ม

ซือนาดื่ม

ซือนามันเชือเพลิง

จ้างเหมาจัดทาตรายางด้ามธรรมดา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
1,000.00

150.00

100.00

1,210.00

200.00

รำคำกลำง
(บำท)
1,000.00

150.00

100.00

1,210.00

200.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

เสนอราคา

ราคา

จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
นักวิชาการคลัง สานักงานคลังจังหวัด
ระยอง จานวน 1 อัตรา

120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

บริษทั นาดื่มพาราไดซ์ จากัด

เสนอราคา

ราคา

100.00 บาท

100.00 บาท

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จากัด (มหาชน)

เสนอราคา

ราคา

1,210.00 บาท

ร้านก็อปปี้เซนเตอร์
เสนอราคา

6

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

1,210.00 บาท

ร้านก็อปปี้เซนเตอร์
200.00 บาท

ราคา

200.00 บาท

นางสาวจิราพรรณ ยืนวงษ์

นางสาวจิราพรรณ ยืนวงษ์

เสนอราคา

ราคา

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
เป็นราคาต่าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน 342210000001822

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 07/01/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 002 เลขที่ 0067

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่าสุด

ลงวันที่ 15/01/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 003 เลขที่ 0102

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 22/01/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน 342210000009059

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 28/01/2564

เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ใบเสร็จรับเงิน CP63-120111
ลงวันที่ 28/01/2564
สัญญาเลขทิ่ 3/2564
ลงวันที่ 29/01/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน กุมภำพันธ์ 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 3 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

2

3

4

5

6

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือน้าดื่ม

ซือน้ามันเชือเพลิง

จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ปอ้ งกันระบบไฟฟ้าจาก
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าเกิน
(เมนเบรกเกอร์)
ซือน้าดื่ม

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องปรับอากาศ
จ้างเหมาจัดท้าแผ่น PVC ส้าหรับ Rollup

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
175.00

1,230.00

6,912.20

175.00

3,000.00

รำคำกลำง
(บำท)
175.00

1,230.00

6,912.20

175.00

3,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

500.00

เฉพาะเจาะจง

175.00 บาท

175.00 บาท

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จ้ากัด (มหาชน)

บริษทั เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จ้ากัด (มหาชน)

เสนอราคา

ราคา

1,230.00 บาท

1,230.00 บาท

บริษทั ระยองสื่อสาร จ้ากัด

บริษทั ระยองสื่อสาร จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

6,912.20 บาท

6,912.20 บาท

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

นายตรี พานทองสุข
เสนอราคา

500.00

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

175.00 บาท

นายตรี พานทองสุข
3,000.00 บาท

ราคา

3,000.00 บาท

บริษทั รุ่งเรืองป้ายระยอง จ้ากัด

บริษทั รุ่งเรืองป้ายระยอง จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

500.00 บาท

500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นราคาต่้าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 004 เลขที่ 0166

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 03/02/2564

เป็นราคาต่้าสุด

ใบเสร็จรับเงิน 342210000014459

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 10/02/2564

เป็นราคาต่้าสุด

ใบสั่งจ้างเลขทิ่ 2/2564

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 16/02/2564

เป็นราคาต่้าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 005 เลขที่ 0242

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 17/02/2564
บิลเงินสด
ลงวันที่ 19/02/2564
บิลเงินสด
ลงวันที่ 22/02/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน มีนำคม 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 5 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาจัดท่าพานพุ่มดอกไม้สด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
500.00

รำคำกลำง
(บำท)
500.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

ร้านพร ฟลาวเวอร์
เสนอราคา

2

3

4

5

6

7

8

จ้างเหมาบริการเปลียนหลอดไฟและ
อะไหล่เครืองปรับอากาศ
ซือน่าดืม

จ้างเหมาบริการสลับยาง และตังศูนย์ล้อ

จ้างเหมาบริการปรับปรุงเคาน์เตอร์ครัว
ภายในส่านักงานคลังจังหวัดระยอง
ซือน่าดืม

ซือน่าดืม

ซือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 3 รายการ

7,000.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

นายตรี พานทองสุข

300.00

7,000.00

250.00

300.00

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

150.00

24,800.00

175.00

150.00

24,800.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ราคา

500.00 บาท

7,000.00 บาท

ราคา

7,000.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

250.00 บาท

250.00 บาท

บริษทั เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์ จ่ากัด

บริษทั เอ็ม แอนด์ ที ไทร์เซ็นเตอร์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

300.00 บาท

นางอุทศิ วงค์ค่าศักดิ์
เสนอราคา

175.00

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้านพร ฟลาวเวอร์

นายตรี พานทองสุข

เสนอราคา
250.00

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

300.00 บาท

นางอุทศิ วงค์ค่าศักดิ์
7,000.00 บาท

ราคา

7,000.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

175.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

150.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แสงชัยพานิชเครืองเขียน

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แสงชัยพานิชเครืองเขียน

เสนอราคา

ราคา

24,800.00 บาท

24,800.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 071 เลขที 3520
ลงวันที 02/03/2564
ใบสังจ้างเลขทิ 3/2564

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 03/03/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 007 เลขที 0332

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด

ลงวันที 05/03/2564
ใบเสร็จรับเงิน HS21030588
ลงวันที 09/03/2564
ใบสังจ้างเลขทิ 4/2564

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 12/03/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 008 เลขที 0393

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 17/03/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 009 เลขที 0448
ลงวันที 26/03/2564
ใบสังซือเลขทิ 1/2564
ลงวันที 30/03/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน เมษำยน 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 4 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

2

3

4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซือน้าดื่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
150.00

จ้างเหมาจัดท้าตรายางประทับ ด้าม
ธรรมดา

190.00

ซือน้าดื่ม

150.00

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ ส้านักงานคลังจังหวัดระยอง

รำคำกลำง
(บำท)
150.00

190.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

4,900.00

4,900.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

150.00 บาท

ร้านก็อปปี้เซนเตอร์
เสนอราคา

150.00

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

150.00 บาท

ร้านก็อปปี้เซนเตอร์
190.00 บาท

ราคา

190.00 บาท

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

บริษทั น้าดื่มพาราไดซ์ จ้ากัด

เสนอราคา

ราคา

150.00 บาท

นายอมร แก่กล้า
เสนอราคา

150.00 บาท

นายอมร แก่กล้า
4,900.00 บาท

ราคา

4,900.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นราคาต่้าสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 011 เลขที่ 0546
ลงวันที่ 09/04/2564
ใบเสร็จรับเงิน CP64-040075
ลงวันที่ 27/04/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 013 เลขที่ 0644
ลงวันที่ 28/04/2564
ใบส้าคัญรับเงิน
ลงวันที่ 28/04/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน พฤษภำคม 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 4 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบริการล้างเครืองปรับอากาศ
พร้อมเติมน้่ายาเครือง ฯ และเปลียน
หลอดไฟ ส่านักงานคลังจังหวัดระยอง
จัดซื้อธงชาติ และธง วปร.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
7,850.00

รำคำกลำง
(บำท)
7,850.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

นายตรี พานทองสุข
เสนอราคา

520.00

520.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านมณีรัตน์
เสนอราคา

3

4

5

จ้างเหมาบริการซ่อมเครืองพิมพ์

ซื้อน้่าดืม

ซื้อน้่าดืม

2,500.00

125.00

175.00

2,500.00

125.00

175.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

7,850.00 บาท

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายตรี พานทองสุข
ราคา

7,850.00 บาท

ร้านมณีรัตน์
520.00 บาท

ราคา

520.00 บาท

ร้านคลีนิคปริ้นเตอร์ระยอง

เสนอราคา

ราคา

2,500.00 บาท

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

125.00 บาท

125.00 บาท

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุป
เป็นราคาต่าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสังจ้างเลขทิ 5/2564

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด

ร้านคลีนิคปริ้นเตอร์ระยอง
2,500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

175.00 บาท

ลงวันที 03/05/2564
ใบเสร็จรับเงิน S64-0000067

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 03/05/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 001 เลขที 140

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 06/05/2564

เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 014 เลขที 0688
ลงวันที 07/05/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 016 เลขที 0771
ลงวันที 21/05/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน มิถุนำยน 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 5 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จัดซือธงพระนามาภิไธย ส.ท.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
200.00

รำคำกลำง
(บำท)
200.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

ร้านมณีรัตน์
เสนอราคา

2

3

4

ซือน่าดืม

ซือน่าดืม

ซือน่าดืม

175.00

250.00

225.00

175.00

250.00

225.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป
เป็นราคาต่าสุด

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน S64-0000088

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 01/06/2564

ร้านมณีรัตน์
200.00 บาท

ราคา

200.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

175.00 บาท

175.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

250.00 บาท

250.00 บาท

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

225.00 บาท

225.00 บาท

เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 018 เลขที 0853
ลงวันที 04/06/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 019 เลขที 0924
ลงวันที 16/06/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 021 เลขที 1008
ลงวันที 30/06/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน กรกฎำคม 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 4 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ซื้อน้้ำดื่ม

2

จ้ำงเหมำบริกำรเปลี่ยนหลอดไฟ
โครงหลอดไฟ และอะไหล่เครื่องปรับอำกำศ

3

ซื้อน้้ำดื่ม

4

จัดซื้อธงพระนำมำภิไธย ส.ก.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง (บำท)
200.00

รำคำกลำง
(บำท)
200.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

และรำคำที่เสนอ
บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

เสนอรำคำ

รำคำ

200.00 บำท

ลงวันที่ 09/07/2564

เป็นรำคำต่้ำสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

บิลเงินสด
ลงวันที่ 16/07/2564

เฉพำะเจำะจง

นำยตรี พำนทองสุข
เสนอรำคำ
2,400.00 บำท

นำยตรี พำนทองสุข
รำคำ
2,400.00 บำท

200.00

200.00

เฉพำะเจำะจง

บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

เสนอรำคำ

รำคำ

200.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมณีรัตน์
เสนอรำคำ

200.00 บำท

ร้ำนมณีรัตน์
200.00 บำท

รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 022 เลขที่ 1071

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

2,400.00

200.00

โดยสรุป
เป็นรำคำต่้ำสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

200.00 บำท

2,400.00

200.00 บำท

เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นรำคำต่้ำสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นรำคำต่้ำสุด

200.00 บำท

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 023 เลขที่ 1150
ลงวันที่ 23/07/2564
ใบเสร็จรับเงิน S64-0000127
ลงวันที่ 31/07/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน สิงหำคม 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 3 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1

2

3

4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ซื้อน้้ำดื่ม

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ
รถยนต์ตู้ส้ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง
จ้ำงเหมำบริกำรป้องกันและก้ำจัดปลวก
บริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำร และอำคำร
ส้ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง

ซื้อวัสดุส้ำนักงำนและวัสดุไฟฟ้ำ

วงเงินที่จะซื้อ

รำคำกลำง

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

200.00

5,458.07

30,000.00

200.00

5,458.07

30,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

49,727.00

เฉพำะเจำะจง

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

บริษทั น้้ำดื่มพำรำไดซ์ จ้ำกัด

เสนอรำคำ

รำคำ

200.00 บำท

บริษทั โตโยต้ำระยอง ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด

เสนอรำคำ

รำคำ

4,604.58 บำท

30,000.00 บำท

6

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ

1,325.00

1,325.00

เฉพำะเจำะจง

670.00

เฉพำะเจำะจง

30,000.00 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แสงชัยพำนิชเครื่องเขียน

เสนอรำคำ

รำคำ

19,412.00 บำท

ร้ำนมณีรัตน์
เสนอรำคำ

19,412.00 บำท

ร้ำนมณีรัตน์
28,990.00 บำท

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นรำคำต่้ำสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

รำคำ

1,325.00 บำท

28,990.00 บำท

รำคำ

รำคำ

1,325.00 บำท

1,325.00 บำท

บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ำกัด

บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ำกัด

เสนอรำคำ

รำคำ

670.00 บำท

เป็นรำคำต่้ำสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นรำคำต่้ำสุด

ร้ำนไฟฟ้ำสำกล
1,325.00 บำท

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

เป็นรำคำต่้ำสุด

ร้ำนไฟฟ้ำสำกล

ร้ำนไฟฟ้ำสำกล
เสนอรำคำ

670.00

รำคำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แสงชัยพำนิชเครื่องเขียน

เสนอรำคำ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ

4,604.58 บำท

เป็นรำคำต่้ำสุด

บริษทั ดรำกอน พลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ้ำกับริดษทั ดรำกอน พลัส เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ้ำกัด เป็นรำคำต่้ำสุด

ร้ำนไฟฟ้ำสำกล

5

200.00 บำท

บริษทั โตโยต้ำระยอง ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ จ้ำกัด

เสนอรำคำ

49,727.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

670.00 บำท

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 026 เลขที่ 1259
ลงวันที่ 11/08/2564
ใบสั่งจ้ำงเลขทิ่ 7/2564
ลงวันที่ 19/08/2564
ใบสั่งจ้ำงเลขทิ่ 6/2564
ลงวันที่ 23/08/2564
ใบสั่งซื้อเลขทิ่ 3/2564
ลงวันที่ 24/08/2564
ใบสั่งซื้อเลขทิ่ 2/2564
ลงวันที่ 24/08/2564
ใบสั่งซื้อเลขทิ่ 4/2564

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 24/08/2564

เป็นรำคำต่้ำสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 014 เลขที่ 0699

และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ
เป็นรำคำต่้ำสุด
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับ

ลงวันที่ 31/08/2564
ใบเสร็จรับเงิน BC21080470
ลงวันที่ 31/08/2564

แบบ สขร. 1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือน กันยำยน 2564
สำนักงำนคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
ลำดับที่

1

2

3

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ซื้อหินเกล็ดส่าหรับถมปรับหน้าดิน
ซื้อน้่าดืม

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จะซื้อ

รำคำกลำง

หรือจ้ำง (บำท)

(บำท)

9,000.00

9,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง

750.00

225.00

750.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการ ส่านักงานคลังจังหวัดระยอง
ซื้อน้่าดืม

4,900.00

4,900.00

เฉพาะเจาะจง

125.00

เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

นายอุดม ศิริประทุม
9,000.00 บาท

ราคา

9,000.00 บาท

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

225.00 บาท

ร้านส่าเพ็ง 2

225.00 บาท

ร้านส่าเพ็ง 2
750.00 บาท

นายอมร แก่กล้า
เสนอราคา

125.00

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา
4

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

นายอุดม ศิริประทุม
เสนอราคา

225.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ราคา

750.00 บาท

ราคา

4,900.00 บาท

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

บริษทั น้่าดืมพาราไดซ์ จ่ากัด

เสนอราคา

ราคา

125.00 บาท

125.00 บาท

ใบสังซื้อเลขทิ 5/2564

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 01/09/2564

เป็นราคาต่าสุด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 028 เลขที 1399

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด

นายอมร แก่กล้า
4,900.00 บาท

เป็นราคาต่าสุด

และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ
เป็นราคาต่าสุด
และอยู่ในวงเงินทีได้รับ

ลงวันที 08/09/2564
บิลเงินสด
ลงวันที 16/09/2564
ใบส่าคัญรับเงิน
ลงวันที 23/09/2564
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที 030 เลขที 1488
ลงวันที 23/09/2564

