บันทึกข้อความ
ส่ว นราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ฝายบริหารทั่วไป ไทร ๔๒๘๑-๑๖๖๒ โหรสาร ๔๒๘๑-๒๖๖๙
ที่
ลย ๐๐0๓/วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
■ ๐ -

■ ๐ -

เรียน คลังจังหวัดเลย
ด้วย กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ด้งนี้
นำข้อมูลแบบ สขร.๑ ขึ้นเว็ปไซด์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. นำเข้าแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
นักวิฃาการคลัง

เรียน คลังจังหวัดเลย
- เพื่อโปรดทราบ
(นางสาวรัตน์ฐาภัทร พรหมพร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
- ทราบ
- ส่งให้ผ้เู กี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางวรจิตร์ ปึญญาดื)
- คลังจังหวัดเลย

แบบ สฃร.๑
สรุป ผลการดำเนิน งานจัด ซื้อ /จัด จ้างในรอบเดอน มีนาคม ๒๕๖๔
สำนกงานคลังจังหวัด เลย
ลำคั งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
บที่
๑
๒
๓
(1

๔
๖
๗

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เดือน ก.พ. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
เดือน ก.พ. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความ
สะอาด เดือน ก.พ. ๖๔
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบ้ติงานที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย
เดือน ก.พ. ๖๔
จ้างเหมาบริการจัดทำพานพ่มดอกไม้
สด
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถยนต์ต้
หมายเลขทะเบยน บฃ ๒๓๖๖ เลย
1,
ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทย (หลอดไฟ)

๘

จ้างเหมาบริการจัดทำปัายโครงสร้าง
สำน่กงานคลังจังหวดเลย

๙

ชอวัสดสานกงาน

๑๐

- จ้างเหมาบริการจัดทำพานพ'มดอกไม้
สด

ราคา
กลาง

วิธีจัดซื้อหรือจ้าง

รายซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ท ี่ร้บ การคัด เสือ กและราคา
ที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเสือก
โดยสรุป

๓,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

๗,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑๔,๔๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ห,จก.ร้า,รวย'โอ.เอ. เซอร์วิส
๓๖,00๐.๐๐
นายจักรพงษ์ ศรีจันทรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
นางสาวปีญ !ตา สุภามงคล
๑๔,๔๐๐.๐๐

ราคาเหมาะสม

๙,๐๐๐.๐๐

หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
๓๖,๐๐๐.๐๐
นายจัก รพงษ์ ศรีจันหรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
นางสาวป้ญฐิตา สุภามงคล
๑๔,๔๐๐.๐๐
ร้านเจัเกียงดอกไม้สด

ร้านเจ๊เกียงดอกไม้สด

๔๐๐.๐๐
บริษัท โตโยต้า เมืองเลย จำกัด
๗,๓๗๗.๑๒
ร้านไหบลย์คอนสตรัคชั่น แอนต์ ซ้พ
พลาย
๑,๑๔๐.๐๐
หจก.ฟ้ายสืรื จำกัด
๔,๐๐๐.๐๐
หจก.ไฮตรอน
๓,๗๑๔.๐๐
ร้านอำไพพรรณ
๔๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐
บริษัท โตโยตา เมืองเลย จำกัด
๗,๓๗๗.๑๒
ร้านไพบลย์คอนสตร้คขั่น แอนต์ ขัพ
พลาย
๑,๑๔๐.๐๐
หจก.ฟ้ายติริ จำกัด
๔,๐๐๐.๐๐
หจก.ไฮตรอน
๓,๗๑๔.๐๐
ร้านอำไพพรรณ
๔๐๐.๐๐

วงเงิน ที่จะซื้อ
หรือ จ้าง
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เฉพาะเจาะจง

๗,๓๗๗.๑๒ -

เฉพาะเจาะจง
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เฉพาะเจาะจง

๔,๐๐๐.๐๐
๓*๗๑๔.๐๐
๔๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

-

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

,

มืความสามารถและ
ความรับผิดชอบ
มีความสามารถและ
ความรับผิดชอบ
ราคาเหมาะสม

ลงซอ...........*7-?. ...................... ผู้รายงาน
(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
ตำแหน่ง นัก1วิชากุารคลัง

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวับที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
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