บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
ส่วนราชการ สำนักงาบคลังจังหวัดเลย ฝ่ายบริหารทัว่ ไป โทร.๐-๔๒๘๑-๑๖๖๒ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๒๖๖๙
ที่
ลย ๐๐๐๓/วันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๔
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซือ้ /จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
เรียน คลังจังหวัดเลย
ด้วย กลุม่ งานกำกับและบริหารการเงินการคลัง ได้จดั ทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซือ้ /จัดจ้าง
ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพือ่ ดำเนินการแจ้งผูเ้ กีย่ วข้อง ดังนี้
นำข้อมูลแบบ สฃร.๑ ขึน้ เว็ป'ไซด์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๒. นำเข้าแฟ้มศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๑.

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
นักวิชาการคลัง
เรียน คลังจังหวัดเลย
- เพือ่ โปรดทราบ
(นางสาวรัตน์ฐทภทร พรหมพร)
ผูอ้ ำนวยการกลุม่ งานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
- ทราบ
- ส่งให้ผเู้ กีย่ วข้องดำเนินการต่อไป

(นางวรจิตร์ ป้ญญาดื)
คลังจังหวัดเลย

แบบ สฃร.๑

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
สำนักงานคลังจังหวัดเลย
ลาด
บที่

งานทจดซอหรอจดจ่าง

วงเงนทจะซอ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธจี ัดซื้อหรือจ้าง

รายซอผู้เสนอราคาและราคาท
เสนอ

ผู้ท รบการคดเลอกและราคา
ที่ตกลงซื้อหร์อจ้าง

เหตุผลทคดเลอก
โดยสรป

A

a,

d

เลขทและวนทของ
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ในการซื้อ หรือ จ้า ง

๑
๒
๓
Gl
๔

๖
๗
๘
๙
๑๐

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เดือน ม.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
เดือน ม.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความ
สะอาด เดือน ม.ค. ๖๔
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสำนักงาน เดือน
ม.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย
เดือน ม.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริ
การจัดทำเอกสาร คบจ. ฯ
1
ครังทิ ๖/๒๔๖๔
ซื้อวัสดสำนักงาน โครงการปีกอบรม ฯ

๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๙,0๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๗,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑,๐๖๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑(ริ^,<£๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

_

๓๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
๓๖,๐๐๐.๐๐
นายจัก รพงษั ศรีจันทรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
บริษัทพัฒ นขัยยนต์ จำกัด
๑,๐๖๐.๐๐
นางสาวปีญฐตา สุภามงคล
๑(1,(100.00

หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
๓๖,๐๐๐.๐๐
นายจักรพงษ์ ศรืจันทรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
บริษัทพัฒนขัยยนต์ จำกัด
๑,๐๖๐.๐๐
นางสาวป็ญฐิตา สุภามงคล
๑(21, ๐.๐๐

ร้านมิตรประซาซีร็อก

ร้านมิตรประขาซีร็อก
๓๐๐.๐๐

1 /

(GFMIS)

จ้างเหมาบริการจำทำเอกสาร
โครงการปีกอบรม ๆ (GFMIS)
ซื้อวัสดสำนักงาน
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร คบจ. ฯ
ครังท ๓/๒๔๖๔

&

๒,๔๐๐.๐๐
๘,๘๐๐.๐๐
๓,๔๔๐.๐๐
๑๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

'

เฉพาะเจาะจง

'
'

เฉพาะเจาะจง
_

เฉพาะเจาะจง

หจก.ไฮตรอน

ราคาเหมาะสม
มิความสามารถและ
ความรับผิดซอบ
มีความสามารถและ
ความรับผิดซอบ

หจก.ไฮตรอน

ร้านเจ๊เกียงดอกไม้สด

๒,๔๐๐.๐๐
ร้านเจ๊เกียงดอกไม้สด

๘,๘๐๐.๐๐
หจก.ไฮตรอน

๘,๘๐๐.๐๐
หจก.ไฮตรอน

๓,๔๔๐.๐๐
ร้านมิตรประซาซีร็อก

๓,๔๔๐.๐๐
ร้านมิตรประซาซีร็อก

๑๘๐.0๐

ราคาเหมาะสม

. 0

๓๐๐.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐

ราคาเหมาะสม

๑๘๐.0๐

ลงซือ่ ............................................ ผูร้ ายงาน
(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
ตำแหน่ง นักวิขาการคลัง

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

๑/๒๔๖๔
ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๓
๒/๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๓/๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๐๔/๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๑๔/๒๔๖๔
ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๓
๐๒๒/๒๔๖๔
ลว. ๒ ก.พ. ๖๔
๐๒๓/๒๔๖๔
ลว. ๑๑ ก.พ. ๖๔
๐๒๔/๒๔๖๔
ลว. ๑๑ ก.พ. ๖๔
๐๖๔/๒๔๖๔
ลว. ๑๖ ก.พ. ๖๔
๐๒๖/๒๔๖๔
ลว. ๒๒ ก.พ. ๖๔

